
                                                                          

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE MEDICINA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS  
 

 

JULIANA RAMIRO LUNA CASTRO 

 

 

 

QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES EM HEMODIÁLISE COM 

NEOPLASIA: ASSOCIAÇÃO COM O COMPLEXO DESNUTRIÇÃO-

INFLAMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2014 

 

 



JULIANA RAMIRO LUNA CASTRO 

  

 

 

 

QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES EM HEMODIÁLISE COM 

NEOPLASIA: ASSOCIAÇÃO COM O COMPLEXO DESNUTRIÇÃO-

INFLAMAÇÃO 

 

Dissertação apresentada à Coordenação do 

Curso de Mestrado em Ciências Médicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Ceará como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre. 

Área de concentração: Fisioterapia  

Orientador: Dra. Elizabeth De Francesco 

Daher 

Co-orientador: Alexandre Braga Libório 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca de Ciências da Saúde 
 

 

C351q Castro, Juliana Ramiro Luna. 
    Qualidade de vida em pacientes em hemodiálise com neoplasia: associação com o complexo 

desnutrição-inflamação/ Juliana Ramiro Luna Castro. – Fortaleza, 2014. 

97 f. : il. color., enc. ; 30 cm. 

 

     Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Medicina. Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Médicas, Fortaleza, 2014. 

                           Área de Concentração: Fisioterapia. 

                           Orientação: Profa. Dra. Elizabeth De Francesco Daher. 

                           Coorientação: Prof. Dr. Alexandre Braga Libório.  

   
    1. Neoplasias. 2. Diálise Renal. 3. Qualidade de Vida. 4. Depressão. 5. Sono. I. Título. 

 

          CDD 616.994 

 

 

 

 



JULIANA RAMIRO LUNA CASTRO 

  

QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES EM HEMODIÁLISE COM 

NEOPLASIA: ASSOCIAÇÃO COM O COMPLEXO DESNUTRIÇÃO-

INFLAMAÇÃO 

 

Dissertação apresentada à Coordenação do 

Curso de Mestrado em Ciências Médicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Ceará como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre. 

 

Aprovada em: ____/____/______ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________________ 

Profa. Dra. Elizabeth De Francesco Daher (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará-UFC 

 

 

 

__________________________________________________ 

Dra. Eanes Delgado Barros Pereira 

Universidade Federal do Ceará-UFC 

 

_____________________________________________ 

Dra. Sônia Leite da Silva 

Universidade de Fortaleza - UNIFOR 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente a Deus por me abençoar todos os dias, por me guiar pelos caminhos certos e 

por colocar verdadeiros amigos para me ajudar na minha caminhada. 

À professora doutora Elizabeth De Francesco Daher, pela sua orientação e ajuda nesse projeto, 

sempre disposta e entusiasmada com a pesquisa clínica.  

Ao professor doutor Alexandre Braga Libório, pela sua co-orientação e ajuda nesse projeto, 

sempre contribuindo para o aperfeiçoamento do trabalho. 

Ao doutor Geraldo Bezerra da Silva Júnior, pela sua ajuda nesse projeto, sempre acessível e 

disposto a ajudar na pesquisa. 

Aos doutores André Ferrer Carvalho e Thomas N. Hyphantis pelas contribuições no artigo. 

Às doutoras Eanes Delgado Barros Pereira e Sônia Leite da Silva por aceitar ser membro na 

banca da defesa de dissertação e contribuir com o nosso trabalho.  

Aos responsáveis pelas clínicas da pesquisa por autorizarem a coleta de dados e por receberem 

com entusiasmo nossa pesquisa. 

Aos funcionários das clínicas da pesquisa por toda ajuda durante a coleta de dados. 

Aos pacientes por aceitarem participar da pesquisa e contribuir para o desenvolvimento da 

pesquisa em saúde.  

À professora doutora Geanne Matos de Andrade (Coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas), e às secretárias do Mestrado em Ciências Médicas, Ivone Mary 

Fontenele de Sousa e Rita de Cássia de Almeida Antunes, pela ajuda, carinho e atenção no 

cumprimento dos créditos e assuntos burocráticos relacionados ao curso de Mestrado. 

À direção geral Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) da 

Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), que autorizaram a realização de nosso projeto. 

Aos meus pais, irmãs e Maria por sempre estarem apoiando minhas escolhas em tudo e 

durante toda a minha vida. 

Ao Antônio Nicolau Maia Júnior por todos os finais de semana ao meu lado formatando este 

trabalho e por me ensinar o verdadeiro significado da palavra amor. 

 



Aos meus amigos que sempre me apoiam na minha vida profissional e pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Alguns homens vêem as coisas como são, e 

dizem ‘Por quê?’ Eu sonho com as coisas que 

nunca foram e digo ‘Por que não?”  

(Geroge Bernard Shaw) 

 



RESUMO 

 

Introdução: O objetivo deste estudo foi comparar os níveis de depressão, qualidade de vida e 

qualidade de sono entre pacientes em hemodiálise, com ou sem neoplasia e analisar a 

associação com desnutrição-inflamação-aterosclerose (MIA) síndrome. Métodos: Neste 

estudo transversal, foram incluídos 40 pacientes com neoplasia em hemodiálise e 44 pacientes 

em hemodiálise sem neoplasia como grupo de controle. Os participantes foram submetidos a 

entrevistas estruturadas para investigar depressão, qualidade de vida, qualidade do sono e 

síndrome das pernas inquietas. Os dados foram tabulados e analisados através de software 

estatístico Microsoft Excel 2007 e Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

Resultados: pacientes em hemodiálise com neoplasia tiveram maior escore de depressão 

(16,5  4,8 vs 10,8  5,2, p <0,001) , e os pacientes tiveram semelhante escores de qualidade 

de vida composto física e mental quando comparado ao grupo controle. Os pacientes em 

hemodiálise com neoplasia tinham pior qualidade de sono (pontuação média de 8,8  3,5 vs 

6,4  4,1, p = 0,011) e maior prevalência de síndrome das pernas inquietas (55,9% vs 25,7%, 

p = 0,011) quando comparado aos pacientes em hemodiálise sem neoplasia. Pacientes em 

hemodiálise com neoplasia tiveram MIA syndrome maior do que aqueles sem neoplasia 

(15,15,7 vs 10,0  4,7, p < 0,001). Conclusão: Os pacientes com neoplasia em hemodiálise 

apresentam uma maior prevalência de depressão, má qualidade de vida, a má qualidade dos 

distúrbios do sono e aumento da frequência de síndrome de desnutrição-inflamação em 

comparação com suas contrapartes não-cancerosas. 

 

Palavras-chave: Neoplasias. Diálise Renal. Qualidade de Vida. Depressão. Sono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: The aim of this study was to compare levels of depression, quality of life and 

sleep quality between hemodialysis patients with or without cancer and to analyze 

associations with malnutrition-inflammation-atherosclerosis (MIA) syndrome. Methods: In 

this cross-sectional study 40 cancer patients under hemodialysis and 44 patients under 

hemodialysis without cancer who served as the control group were included. Participants 

underwent structured interviews to investigate depression, quality of life, sleep quality and 

restless legs syndrome. Results: Hemodialysis patients with cancer had a greater depression 

score (16.54.8 vs. 10.85.2, p<0.001), and Patients had similar physical and mental 

composite quality of life scores. Patients under hemodialysis with cancer had poorer quality 

of sleep (mean score 8.83.5 vs. 6.44.1, p=0.011) and a higher prevalence of restless leg 

syndrome (55.9% vs. 25.7%, p=0.011). Hemodialysis patients with cancer had a mean MIA 

Syndrome greater than those without cancer (15.15.7 vs. 10.04.7, p<0.001). Conclusion: 

Cancer patients under hemodialysis present a higher prevalence of depression, poor quality of 

life, poor quality of sleep disorders and increased frequency of malnutrition-inflammation 

syndrome compared to their non-cancer counterparts.  

 

Key words: Neoplasms. Renal Dialysis. Quality of Life. Depression. Sleep.  
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1 INTRODUÇÃO 

É de extrema relevância a avaliação da qualidade de vida dos pacientes, além da 

avaliação da eficácia dos tratamentos por parâmetros biomédicos. Para isso as pesquisas 

devem se dedicar a essa área com o objetivo de direcionar as avaliações para grupos 

específicos de pacientes, utilizando questionários validados (LOPES et al., 2007). 

O perfil epidemiológico brasileiro tem se modificado ao longo dos anos. A 

mortalidade antes marcada por doenças infectocontagiosas (com a melhoria do saneamento 

básico, educação e saúde) vem agora se caracterizando mais por doenças crônico-

degenerativas. Essa melhoria sócio-ambiental influenciou na redução da mortalidade infantil, 

e consequentemente em aumento da expectativa de vida (PARAHYBA; SIMÕES, 2006).  

De acordo com Vieira e Lima (2002) o câncer vem adquirindo características de 

doença crônica e se tornou a segunda maior causa de morte no mundo. Sua característica é o 

crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos e órgãos gerando metástases. 

(MARUYAMA, 2004). 

O tratamento do câncer tem melhorado significativamente nos últimos anos, ocorrendo 

um aumento do número de pacientes com câncer que sobrevivem e vivem com os efeitos 

residuais de seu tratamento (PARAHYBA; SIMÕES, 2006). O rim é um dos principais 

órgãos afetados pelo câncer e suas terapias associadas. Infiltração tumoral, nefropatia 

obstrutiva e nefrotoxicidade induzida pela quimioterapia são algumas das maneiras que a 

neoplasia pode afetar a função renal (LOPES et al., 2000). Tem sido descrito que pacientes 

com neoplasia são mais suscetíveis a desenvolver a doença renal crônica com necessidade de 

tratamento dialítico (TONBUL et al., 2006; SANTOS, 2006). 

A hemodiálise é um processo de remoção de eletrólitos, toxinas e fluídos, baseado na 

transferência por difusão entre o sangue e o líquido dialítico; porém geralmente está associado 

à desnutrição e inflamação. Recentemente, essas características clínicas foram denominadas 

de Síndrome desnutrição-inflação, do inglês mal nutrition-inflamation syndrome ou MIA 

síndrome (VELLOSO, 2000; TONBUL et al., 2006). 

Pacientes em hemodiálise estão em maior risco de desenvolver desnutrição e 

inflamação sistêmica persistente. Estas alterações frequentemente coexistem compreendendo 

a pontuação de desnutrição-inflamação (MIA). 

O chamado Índice de Desnutrição-Inflamação (IDI) ou MIA síndrome foi criado para 

avaliar 10 componentes (sete componentes da avaliação subjetiva convencional Global de 

Nutrição com índice de massa corporal (IMC), albumina sérica e capacidade total de ligação 

de ferro (TIBC) para representar transferrina sérica de forma incremental), dentro de um 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tonbul%20HZ%22%5BAuthor%5D
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conceito que engloba desnutrição, inflamação e aterosclerose, os quais interferem na 

qualidade de vida e no sucesso do tratamento de pacientes dialíticos e está correlacionada com 

o mau prognóstico e taxas significativamente maiores de internação e mortalidade em 

pacientes em hemodiálise (KALANTAR-ZADEH et al., 2004). 

 Estudos têm mostrado que o papel principal na patogénese da MIA síndrome é 

desempenhado por citocinas inflamatórias e que não existe uma relação causal entre estas três 

condições. A pontuação desnutrição-inflamação está associada com a evolução das doenças, 

como a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) e qualidade do sono, doença arterial 

coronariana, transtornos depressivos, a capacidade de exercício e consumo de oxigênio, a 

eritropoietina hipo -responsividade e mortalidade geral em pacientes em hemodiálise 

(PECOITS-FILHO et al., 2002; KALANTAR-ZADEH et al., 2004; TONBUL et al., 2006; 

RAMBOD et al., 2009). 

A pontuação de desnutrição-inflamação é um dos sistemas de pontuação nutricionais 

utilizadas para pacientes com estágio final da doença renal terminal. Esta pontuação tem sido 

amplamente utilizada para fins clínicos de rotina e pesquisa. Um recente estudo fornece 

evidências de que a MIA síndrome pode prever independentemente a sobrevida a longo prazo 

em pacientes estáveis em hemodiálise (RAMBOD et al., 2009). 

Está bem estabelecido que os pacientes submetidos a diálise têm uma diminuição 

QVRS, uma alta prevalência de distúrbios do sono e elevado escores desnutrição-inflamação 

(ILIESCU et al., 2003; MAURICIO et al., 2013). A MIA síndrome parece desempenhar um 

papel crucial na determinação QVRS entre pacientes com neoplasia e pode prever a 

mortalidade e hospitalização em hemodiálise de manutenção (KALANTAR-ZADEH et al., 

2005; LI et al., 2011; UJSZASZI et al., 2012; RIELLA, 2013; HE et al., 2013) a presença e 

interações dessas duas condições crônicas (câncer e doença renal crônica dialítica) é provável 

que afete negativamente o bem-estar emocional e psicológico dos pacientes (ILIESCU et al., 

2003; MAURICIO et al., 2013). 

A Síndrome das Pernas Inquietas (SPI) é um distúrbio de caráter sensório- motor. Ele 

foi descrito para afetar entre 5% e 10% da população em diálise e tem sido associado a 

distúrbios do sono que podem afetar negativamente a QVRS de pacientes em hemodiálise 

(ARAUJO et al., 2010). Como consequência, a avaliação de possíveis casos de SPI torna-se 

relevante neste estudo, pois interfere negativamente com a QVRS global, bem como com a 

qualidade do sono. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tonbul%20HZ%22%5BAuthor%5D
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Apesar da crescente prevalência de neoplasia entre os pacientes em hemodiálise de 

manutenção, nenhum estudo até o momento avaliou distúrbios QVRS, depressão e sono neste 

grupo especial de pacientes, em comparação com pacientes em hemodiálise sem neoplasia. 

Este estudo foi realizado para avaliar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos 

em hemodiálise de manutenção, considerando o papel da MIA síndrome. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Qualidade De Vida 

2.1.1 Definição de Qualidade de Vida 

 As pesquisas sempre avaliaram a eficácia dos tratamentos por parâmetros biomédicos. 

Ao longo dos anos surgiu a necessidade de se avaliar, também, sob a ótica da qualidade de 

vida do paciente. Entende-se por QVRS o equilíbrio entre o bem estar físico, psíquico, 

emocional e mental além da boa relação social (LOPES et al., 2007) 

A QVRS pode ser avaliada por questionários específicos validados ou por questões 

qualitativas. Através desses meios, estudos mostram que a qualidade de vida de um ser pode 

ser interferida de forma decrescente na presença de doenças e tratamentos crônicos, dolorosos 

e desgastantes (CASTRO et al., 2003). 

 

2.1.2 Qualidade de vida na neoplasia 

A palavra “câncer” inclui um simbolismo de ameaça à vida e sofrimento ao paciente que 

recebe esse diagnóstico. Os tratamentos atuais das neoplasias, apesar de eficazes, levam a 

muitos efeitos colaterais imediatos e tardios. A presença desta patologia altera todos os 

aspectos da vida do indivíduo e pode acarretar profundas alterações, como o 

comprometimento da capacidade e habilidade para execução de atividades da vida diária. As 

principais alterações relatadas pelos pacientes acometidos por neoplasias são: alteração da 

integridade físico-emocional, dor, desfiguração, dependência e perda da auto-estima. Fatores 

estes que vão influenciar diretamente na QVRS desses indivíduos. Sendo assim, a QVRS, em 

pacientes neoplásicos, tende a piorar ao longo do tratamento e continua mesmo após o 

termino do tratamento, devido as sequelas deixadas (CIAMMELLA et al., 2013; RINGASH 

et al., 2014;  TRAA et al., 2014). 

 

2.1.3 Qualidade de vida na hemodiálise 

A expressão qualidade de vida abrange muitos significados, que refletem 

conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em 

variadas épocas, relacionados com o seu funcionamento diário, sendo, portanto, uma 

elaboração social com a marca da relatividade cultural (FROTA et al., 2010). 

Os pacientes com doença renal crônica experimentam a complexidade da vivência 

com esse diagnóstico, da obrigatoriedade da adesão à tríade terapêutica - diálise, dieta e 

drogas medicamentosas - para manutenção da vida (SANTOS; PONTES, 2007; FROTA et 

al., 2010). 
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Esses pacientes se tornam dependentes do tratamento dialítico em clínicas de diálise, 

os efeitos adversos do tratamento e o uso de cateteres e fístulas diminuem a alto estima do 

paciente, a capacidade funcional, força muscular e causam dor o que afeta sua qualidade de 

vida, principalmente nos componentes físicos e sociodemográficos (CASTRO et al., 2003; 

ROMÃO et al., 2006; SANTOS; PONTES, 2007; LOPES et al., 2007). 

Estudos relatam que o uso de eritropoetina e melhores níveis de hematócrito e de 

hemoglobina têm sido relacionados à melhoria na QVRS e que homens apresentam melhor 

QVRS em relação às mulheres (CASTRO et al., 2003; ROMÃO et al., 2006; LOPES et al., 

2007). 

 

2.2 Câncer 

2.2.1 Definição do Câncer 

Há alguns anos, o Brasil vem passando por uma transição epidemiológica, onde se 

observa aumento da expectativa de vida e redução da mortalidade; esta que antes era marcada 

por doenças infecciosas passou a ser por doenças cardiovasculares, neoplasias, causas 

externas e outras doenças consideradas crônico-degenerativas (PRATA, 1992; BUSS, 2000; 

ACHUTTI; AZAMBUJA, 2004; PARAHYBA; SIMÕES, 2006).  

De acordo com Vieira e Lima (2002) o câncer vem adquirindo características de 

doença crônica. As autoras descrevem doença crônica como aquela que tem um curso longo, 

podendo ser incurável, deixando sequelas e impondo limitações às funções do indivíduo. 

Os dados mais recentes, divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer (BRASIL, 

2011) estimam a ocorrência de câncer no Brasil no ano de 2010 de cerca de 489.270 casos 

sendo 501,90 por 1000 habitantes somente no estado do Ceará.  

O câncer se caracteriza por um conjunto de doenças cujo fator comum é o crescimento 

desordenado de células que podem invadir tecidos e órgãos gerando metástases. As células 

que crescem agressivamente sem respeitar os limites dos tecidos geram os tumores malignos, 

enquanto que as células que se desenvolvem lentamente, se assemelhando ao tecido original e 

não constituem risco de vida são as formadoras dos tumores benignos (MARUYAMA, 2004). 
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2.2.2 Diagnóstico Oncológico 

O diagnóstico é dado através da clínica, associada à história familiar, interpretação de 

exames complementares e hemogramas completos, além das biopsias (SPENCE, 2003; 

OLIVEIRA et al., 2006; SIZÍNIO et al., 2009) 

Alguns dos sinais e sintomas clínicos do câncer são dores, febre, náusea, vômito, 

anemia, perda de apetite e de peso, aumento de volume local progressivos, alteração da 

sensibilidade, sinais de inflamação e circulação colateral, a depender da área e tecidos 

atingidos (CASTRO; IYEYASU; LOPES, 2008; SIZÍNIO et al., 2009). 

Entretanto, os sintomas “psicossociais” mais comuns que acometem os pacientes que 

sofrem de neoplasia são os sintomas depressivos, explicados por uma série de fatores como 

maior consciência do significado de sua enfermidade e de seu prognóstico, bem como da 

possibilidade de morrer, a alteração da imagem corporal, o que ocasiona rebaixamento da 

auto-estima, e, finalmente, as dúvidas sobre a possibilidade de superar a doença sem sequelas 

e assim dar continuidade ao seu projeto de vida (CAPITÃO; ZAMPRONHA, 2004). 

O prognóstico apresenta-se melhor em pacientes com doença localizada, sem 

metástase e pode estar relacionado com diversas variáveis como: local do tumor primário, 

tamanho inicial, existência ou não de metástases ao diagnóstico, sexo, idade, alterações 

citogenéticas, subtipo histológico, resposta ao tratamento quimioterápico pré-operatório e 

remissão cirúrgica (DAVID et al., 2003; RECH et al., 2004; CASTRO; RIBEIRO; 

BRUNIEIRA, 2008; ALVES et al., 2008; STOLAGLI; EVANGELISTA; CAMARGO, 

2008). 

Nas últimas décadas o tratamento das neoplasias vem associando a quimioterapia e 

radioterapia aos tratamentos tradicionais, obtendo-se bons resultados, aumentando os índices 

de cura e diminuindo as mutilações. (GUERRA et al., 2006; SIZÍNIO et al., 2009). 

A quimioterapia e a radioterapia demonstram ser eficazes em pacientes com doença 

metastática, pois, sua utilização regride o tamanho do tumor e aumenta a sobrevida livre de 

recidiva, além de proporcionar cirurgias que preservem órgãos e tecidos em maior quantidade. 

Porém, deve-se ter cuidado com algumas drogas utilizadas na quimioterapia que podem gerar 

complicações, como as renais e auditivas. Cada droga tem uma toxidade; o critério de escolha 

das drogas da poliquimioterapia deve seguir um regime que evite combinações cujas 

toxidades se sobreponham para que o tratamento seja seguro e tolerável 

(DISHTCHEKENIAN et al., 2000; SILVA et al., 2006; ALMEIDA et al., 2008; CASTRO; 

IYEYASU; LOPES, 2008). 
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Entre os efeitos colaterais gerados por esses tratamentos, destacam-se: náuseas, 

vômitos, alopecia, mielotoxidade, mucosites, diarréia, toxidade pulmonar, cardíaca, renal e 

neural, esterilidade, desidratação, distúrbio eletrolítico, depressão e diminuição da qualidade 

de vida do paciente (LUISI et al., 2006). 

Entre os efeitos renais tardios causados pela radioterapia destacam-se a hipertensão 

renal e diminuição do clearance de creatina, e, pela quimioterapia destacam-se Síndrome de 

Fanconi, diminuição clearance de creatinina e hipomagnesemia, principalmente pelas drogas 

Ifosfamida e Cisplatina. Esses efeitos renais podem levar a  insuficiência renal crônica, com 

necessidade de hemodiálise (LOPES et al., 2000; SANTOS, 2006). 

 

2.3 Doença Renal Crônica 

 

2.3.1 Definição da Doença Renal Crônica 

Doença Renal Crônica (DRC) é um diagnóstico sindrômico de perda progressiva e 

geralmente irreversível da filtração glomerular. Multicausal, tratável de várias maneiras, 

controlável, progressiva e de elevada morbidade e letalidade. Está associada a muitos custos 

pessoais, familiares, sociais e financeiros elevados (SCORZA et al., 2011). 

A DRC pode ser classificada em estágios como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1: Estágios da DRC  

Estágio Características 

Estágio 1 

 

 

filtração glomerular normal (maior ou igual a 

90 mL/min), mas há evidências de dano renal 

Estágio 2 

 

 

 

leve diminuição da função de filtração 

glomerular (60-89 mL/min) mais a existência 

de dano renal 

Estágio 3 função de filtração glomerular se apresenta 

entre 30-59 mL/min (perda moderada de 

função renal) 

Estágio 4 

 

 

perda severa da função renal com filtração 

gomerular entre 15-29 mL/min 

Insuficiência renal terminal filtração glomerular < 15 mL/min ou 

necessidade de diálise 

 

Fonte: BARROS et al., 2006. 

 

A DRC também é classificada de acordo com a taxa de albumina presente na urina. As 

interrelações entre a Albuminúria e filtração glomerular no diagnóstico e estadiamento da 

doença renal crônica, é mostrado na Tabela 2. 
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Tabela 2: Interrelações da Albuminúria e filtração glomerular no diagnóstico e estadiamento 

da doença renal crônica 

  
Afiltração glomerular estimada (mL/min/1,73m² ) 

(estágio da doença renal crônica) 

Albuminúria 
> 90 

(1) 

60-90 

(2) 

45-60 

(3A) 

30-45 

(3B) 

15-29 

(4) 

< 15 

(1) 

Ausente 

(< 30 mg/dia) DRC (-) DRC (-) DRC (+) DRC (+) DRC (+) DRC (+) 

Microalbuminúria 

(30-300 mg/dia) DRC (+) DRC (+) DRC (+) DRC (+) DRC (+) DRC (+) 

Macroalbuminúria ou proteinúria 

(> 300 mg/dia) DRC (+) DRC (+) DRC (+) DRC (+) DRC (+) DRC (+) 

 

 

 

 

A DRC é caracterizada por elevada morbidade e mortallidade, sendo sua mortalildade 

de 10 a 20 vezes maior do que a população geral. Os pacientes em tratamento conservador 

apresentam aumento da mortalidade por causas cardiovasculares. Sua incidência e prevalência 

têm aumentado progressivamente ao longo dos anos, e, com a diminuição da mortalidade em 

diálise, a prevalência de pacientes em terapia renal substitutiva tem sido progressivamente 

maior (SANTOS, 2005; BARROS et al., 2006).  

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) está relacionada a algumas principais causas 

como: Diabetes melito, glomerulonefrite crônica, pielonefrite crônica, nefrite intersticial 

crônica, nefrosclerose hipertensiva, doença renovascular, rins policísticos, nefrolitíase e outras 

formas de uropatia obstrutiva e malformações congênitas (BARROS et al., 2006). 

2.3.2 Diagnóstico da DRC 

O diagnóstico da DRC é dado pelo somatório dos resultados da história clínica, do 

exame físico, da imagem renal (ecografia), dos exames laboratoriais e da biópsia renal quando 

necessária (BARROS et al., 2006). 

Entre as anormalidades laboratoriais de um paciente com IRC destacamos: 

- Séricas: aumento de uréia, creatinina, fósforo, ácido úrico, potássio, magnésio, 

fosfatase alcalina, paratormômio, glicose, colesterol e triglicerídeos e diminuição de 

bicarbonato, cálcio, ferro, albumina, calcitriol e eritropoetina  

- Urinárias: isostenúria, proteinúria, cilindros céreos e largos. 

- Imagem: a ecografia mostra em geral os rins contraídos; deve-se ter cuidado com 

Fonte: BASTOS; ANDRIOLO; KIRSZTAJN, 2011. 
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quatro situações frequentes que causam IRC sem provocar contração renal: diabetes melito, 

disproteinemias, rins policísticos e hidronefrose bilateral (BARROS et al., 2006). 

 

2.3.3 Tratamento da DRC 

O tratamento mais eficiente e custo-efetivo é o transplante renal. Apesar dos avanços 

na área de transplantes no Brasil e no mundo, as taxas de transplantes não conseguem 

acompanhar as taxas de entrada de pacientes em terapia dialítica. A terapia renal substitutiva 

tem um custo elevado, mesmo com o financiamento do tratamento pelo governo, os gastos 

individuais de cada paciente e os gastos do ministério da saúde são enormes e crescentes. Por 

isso a necessidade de combater as causas e riscos que levem o paciente à DRC, reduzindo os 

custos e aumentando a expectativa e qualidade de vida dessa população (BARROS et al., 

2006; SANTOS, 2010). 

 

2.3.4 Tratamento Dialítico 

A hemodiálise é um processo de remoção de eletrólitos, toxinas e fluídos, baseado na 

transferência por difusão entre o sangue e o líquido dialítico, modulada por uma membrana 

semipermeável presente em uma máquina “um rim artificial”, quando os rins naturais não 

conseguem realizar a função renal com eficácia. Normalmente é feita em unidades 

especializadas, por 3 a 4 horas, três vezes por semana, onde se conecta o paciente à uma 

máquina- o rim artificial- através de fístulas artério-venosas (VELLOSO, 2000). 

Comumente o paciente em diálise adquire fissuras, edemas, abscessos vasculares e 

cicatrizes decorrentes da introdução de fístulas e cateteres, a pele se torna amarelada e áspera, 

e as alterações metabólicas podem favorecer ganho ou perda de peso e fraturas. Além disso, 

esses pacientes podem apresentar sintomas psíquicos como ansiedade, depressão, idéias 

suicidas e baixa auto-estima (VELLOSO, 2000). 

 

2.4 Complexo desnutrição-inflamação 

O Complexo desnutrição- inflamação, também chamado de MIA Síndrome, foi 

primeiramente estudado por Stenvinkel e sua equipe. Eles observaram que a desnutrição e a 

doença cardiovascular arterosclerótica eram causas de morbidade e bastante prevalentes em 

pacientes dialíticos. Apesar dos avanços da medicina, a prevalência de doença cardiovascular 

arterosclerótica não diminuía nos pacientes em diálise. Diante disso, realizaram uma pesquisa 

com 109 pacientes os quais mostraram uma prevalência de 44% de desnutrição, 32% de 

inflamação e 72% de aterosclerose (STENVINKEL et al., 1999). 
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 A MIA síndrome, é uma síndrome que engloba desnutrição, inflação e aterosclerose. Estudos 

mostram que esses fatores interferem na qualidade de vida e no sucesso do tratamento de 

pacientes dialíticos, por isso devem ser avaliados antes de escolher o tipo de diálise a ser 

aplicada em cada paciente e poder avaliar o sucesso do tratamento e sua qualidade de vida 

(KALANTAR-ZADEH et al., 2004; TONBUL et al., 2006). 

Esta síndrome está relacionada ao mau prognóstico e taxas significativamente maiores 

de internação e mortalidade em pacientes em hemodiálise. Para isso dispomos de 10 

componentes para a avaliação da MIA síndrome, como mostra a Tabela 2 (KALANTAR-

ZADEH et al., 2004). 

Apesar de existirem muitos parâmetros para medir a MIA síndrome e correlacionar 

com a evolução clínica, como albumina ou proteína C-reativa (PCR), eles não são superiores 

aos componentes descritos na tabela 2 a qual foi validada no Brasil. Além disso, os exames de 

sangue geralmente não avaliam o estado clínico do paciente de forma combinada e alguns 

testes como a PCR ou citocinas pró-inflamatórias não são medidos rotineiramente e possuem 

um valor financeiro alto para serem medidos, mesmo que esporadicamente (PECOITS-

FILHO et al., 2002; KALANTAR-ZADEH et al., 2004). 

A pontuação dos componentes da MIA síndrome é reproduzida de forma quantitativa 

com base nos dados disponíveis para ser útil na classificação de riscos do paciente em 

henodiálise e é, também, uma ferramenta prática e fácil, sem necessidade de métodos de 

cálculos complexos ou sofisticados (KALANTAR-ZADEH et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tonbul%20HZ%22%5BAuthor%5D
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Tabela 3: Componentes para avaliação MIA síndrome 

Escores Desnutrição Inflamação       
       

(A) História clínica relatada pelo paciente:       

1-Diferença de peso ao final da diálise (Comparado com peso de 3 – 6 meses antes)       

0  1  2  3 
Nenhuma diminuição de 

peso ou perda de peso < 0,5 
kg 

 Pequena perda de peso 
(>0,5 kg mas      < 1 kg) 

 Perda de peso mais de 1 
kg mas < 5% 

 Perda de peso > 5% 

2-Dieta diária       
0  1  2  3 

Bom apetite e não houve 
mudança no consumo 

alimentar 

 Dieta sólida um pouco 
abaixo do ideal 

 Diminuição moderada 
da dieta líquida 

 Líquido hipocalórico  
à fome 

3-Sintomas gastrointestinais (SG)       
0  1  2  3 

Sem sintomas, com bom 
apetite 

 Leves sintomas, baixo 
apetite ou náuseas 

ocasionais 

 Vômitos ocasionais ou 
moderados SG 

  Diarréia freqüente,                 
vômito ou anorexia 

severa 

4-Capacidade funcional (relacionada com comprometimento funcional)       
0  1  2  3 

Normal a melhora da 
capacidade funcional 

 Dificuldade de 
deambulação ou cansaço 

frequente 

 Dificuldade em 
atividades 

independentes (ex. ir ao 
banheiro) 

 Dependente de 
cama/cadeira, ou pouca 
ou nenhuma atividade 

física 

5-Comorbidade incluindo o número de anos em diálise       
0  1  2  3 

Em diálise a menos de 1 ano 

e saudável de outra forma 

 Dialisado por 1-4 anos, 

ou leve comorbidade 
(exceção MCC*) 

 Dialisado > 4 anos, ou 

moderada comorbidade 
(incluindo uma MCC*) 

 Paciente grave, com 

múltiplas comorbidades 
(2 ou mais MCC*) 

(B) Exame físico (de acordo com critério SGA):       

6- Diminuição de reserva de gordura ou perda de gordura subcutânea (abaixo dos olhos, 

tríceps, bíceps, peito)  

      

0  1  2  3 
Normal (nenhuma mudança)  Leve  Moderada  Severa 

7-Sinais de perda de massa muscular (têmpora, clavícula, escápula, costela, quadríceps, 

joelho, interósseos) 

      

0  1  2  3 
Normal (nenhuma mudança)  Leve  Moderada  Severa 

(C) Índice de massa corporal       

8- Índice de massa corporal: IMC = Peso(Kg)/altura2 (m)       
0  1  2  3 

IMC ≥ 20 Kg/m2  IMC: 18 - 19,99 Kg/m2  IMC: 16 - 17,99  IMC < 16 Kg/m2 

(D) Parâmetros laboratoriais       

9-Albumina       
0  1  2  3 

Albumina ≥ 4.0 g/dL  Albumina: 3.5 - 3.9g/dL  Albumina: 3.0 – 3.4 
g/dL 

 Albumina < 3.0 g/dL 

10-Capacidade total de ligação de ferro (TIBC**)       
0  1  2  3 

TIBC ≥ 250 mg/dL  TIBC: 200 – 249 mg/dL  TIBC: 150 – 199 
mg/dL 

 TIBC < 150 mg/dL 

       

TOTAL DE PONTOS: Soma dos 10 componentes acima (0-30)       

 

*MCC (Major Comorbid Conditions) Incluindo capacidade funcional calsse III ou IV, acometido por 

SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), severa doença das artérias coronárias, moderada a 

serva DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), grande seqüela neurológica, metástase maligna 

ou quimioterapia recente. 

** TIBC = Total Iron Binding Capacity 
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Síndrome das pernas inquietas 

A Síndrome das Pernas Inquietas (SPI) é um distúrbio de caráter sensório- motor. Ele 

foi descrito para afetar entre 5% e 10% da população em diálise. Está descrito um fator 

hereditário, havendo associação familiar em 40 a 60 % dos casos e tem sido associado a 

distúrbios do sono que podem afetar negativamente a QVRS de pacientes em hemodiálise 

(WINKELMANN et al., 2000; WINKELMANN et al., 2002; ALLEN, 2007;  ARAUJO et al., 

2010).  

Algumas patologias parecem estar associadas à SPI: déficit de ferro, insuficiência 

renal crônica, neuropatia periférica, diabetes mellitus, artrite reumatóide e doença de 

Parkinson (ALLEN et al., 2001; WINKELMANN et al., 2000). 

O diagnóstico é baseado nos critérios clínicos, podendo algumas alterações 

denominadas “de suporte” (“supportive features”) como a história familiar positiva de SPI, 

uma resposta inicial a terapia dopaminérgica e um aumento da taxa de movimentos periódicos 

das pernas, que estão presentes em mais de 80% dos doentes com SPI (SKOMRO et al., 2001; 

ONDO et al., 2002; BENES et al., 2007). 

 

Depressão 

O termo depressão pode ser usado para qualificar sintomas depressivos isolados ou 

associados a condições médicas sistêmicas. Quando encontramos vários sinais e sintomas 

depressivos, podemos caracterizar como uma síndrome clínica. Pode, ainda, ser uma 

manifestação primária do humor, como no episódio depressivo, nas depressões recorrentes, na 

distimia ou na depressão bipolar (BILGIC et al., 2007; SIMIC OGRIZOVIC et al., 2009). 

A depressão é a doença psicológica mais comum relatada em pacientes em diálise. Os 

pacientes com doenças crônicas não são examinados rotineiramente para a depressão.  A 

caracterização de sintomas depressivos em pacientes crônicos pode contribuir tanto para 

aumentar a conscientização sobre esta condição e para orientar a investigação clínica de 

pacientes de risco (CRUZ et al., 2010; ARAUJO et al., 2012). 

Embora não existam parâmetros fisiológicos ou biológicos para avaliar as 

manifestações clínicas da depressão, as escalas de avaliação existentes servem para medir e 

caracterizar o fenômeno em informações objetivas e quantitativas (CENGIC; RESIC, 2010; 

ARAUJO et al., 2012). 
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Distúrbios do sono 

Os distúrbios do sono são considerados ofensas graves à saúde pessoal e coletiva. São 

queixas bastante frequentes no consultório, podendo ocorrer tanto em adultos como em 

crianças, o que difere é sua forma de apresentação. Os distúrbios mais comuns são insônia, 

latência do sono e sonolência diurna (ARAUJO et al., 2011). 

Apesar de ser reconhecida como afecção comum no doente renal crônico, poucos 

estudos envolvendo um número significativamente grande de pacientes examinaram os 

fatores associados à má qualidade do sono e excessiva sonolência diurna nestes pacientes. 

Tem sido relatado que o sexo, a depressão, o tempo de tratamento de hemodiálise e os níveis 

de hemoglobina pode ter um papel de predição da qualidade do sono. Uma importante 

associação entre a depressão, qualidade do sono, fadiga e baixa vitalidade também tem sido 

descrita (PAKER et al., 2003; MUCSI et al., 2005; ELDER et al., 2008). 

Os distúrbios do sono tem sido demonstrados como um indicador de redução da 

esperança de vida na população e da QVRS (PAKER et al., 2003; MUCSI et al., 2005; 

ELDER et al., 2008; ARAUJO et al., 2011). 

 

2.8 PERGUNTA DE PARTIDA  

A qualidade de vida dos pacientes dialíticos com neoplasia é comparável a de outros pacientes 

dialíticos? Qual a interferência da síndrome desnutrição-inflamação na qualidade de vida 

desses pacientes oncológicos?  

 

2.9 HIPÓTESES 

A hemodiálise é um tratamento utilizado na DRC ou outra enfermidade que 

comprometa o funcionamento dos rins, as quais podem ser adquiridas por efeito colateral do 

tratamento de quimioterapia e/ou radioterapia em pacientes oncológicos. 

Devido ao tratamento crônico tanto da hemodiálise quanto do tratamento oncológico, a 

qualidade de vida do paciente que realiza hemodiálise é menor em relação a um indivíduo que 

não necessita desse tratamento. Sugere-se que o paciente oncológico em hemodiálise de 

manutenção tenha uma qualidade da vida inferior ao paciente não oncológico, devido ao seu 

comprometimento geral ser mais afetado por conseqüência dos agressivos tratamentos 

oncológicos e da própria evolução da doença.  
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O complexo desnutrição-inflamação está relacionado a comorbidades e mortalidade 

nos pacientes dialíticos. Não é conhecida a prevalência dessa síndrome em pacientes 

oncológicos dialíticos assim como sua interferência na qualidade de vida. 

Avaliar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos em hemodiálise de manutenção, 

considerando o papel da MIA síndrome. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos em hemodiálise de manutenção, 

considerando o papel da MIA síndrome. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Avaliar: 

 O perfil sócio-dempgráfico de pacientes portadores de neoplasia que realiza 

hemodiálise. 

 A qualidade de vida de pacientes neoplásicos que realizam tratamento de 

hemodiálise, através do questionário validado SF-36. 

 Os distúrbios do sono em de pacientes portadores de neoplasia que realiza 

hemodiálise. 

 A depressão em de pacientes portadores de neoplasia que realiza hemodiálise. 

 A ocorrência de síndrome das pernas inquietas em de pacientes portadores de 

neoplasia que realiza hemodiálise. 

 Os pacientes com neoplasia comparando com os pacientes sem neoplasia 

quanto à QVRS, SPI, Depressão, Distúrbios do sono e MIA síndrome. 

Comparar a qualidade de vida de pacientes neoplásicos que realizam hemodiálise com 

a qualidade de vida de pacientes não neoplásicos que realizam hemodiálise. 

Correlacionar os diferentes aspectos da MIA síndrome na qualidade de vida desses 

pacientes. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de estudo 

Estudo de caso controle com abordagem quantitativa. 

 

4.2 Local e período de estudo  

O estudo foi realizado em quatro (04) clínicas que realizam tratamento dialítico no 

Município de Fortaleza – CE, durante o período de Junho de 2011 a Dezembro de 2013.  

Estas clínicas são atualmente, uma grande referência em tratamento de hemodiálise da 

cidade. Portanto constituem locais, com infra-estrutura e recursos humanos capacitados e 

treinados para a pesquisa clínica.  

 

4.3 Sujeitos da Pesquisa 

Constituiu-se de quatrocentos e onze (411) pacientes, destes, oitenta e quatro (84) 

aceitaram participar da pesquisa: quarenta (40) estavam realizando tratamento de hemodiálise em 

uma das referidas clínicas e tinham diagnóstico de Câncer e outros quarenta e quatro (44) pacientes 

que estavam realizando tratamento de hemodiálise, mas que não possuíam nenhum tipo de oncologia, 

no período de Junho de 2011 à Dezembro de 2013.  

Trezentos e vinte e sete (327) pacientes foram retirados do estudo por motivos como: dados 

incompletos, óbito ou desistência da participação da pesquisa. 

Foram analisados todos os pacientes com diagnóstico de neoplasia, sendo presentes os 

seguintes tipos de Câncer: útero, próstata, intestino, rim, mama, bexiga, pulmão, mieloma, laringe, 

glândula, estômago, linfoma, reto, ósseo, língua e melanoma. 

Os pacientes sem neoplasia foram selecionados de forma aleatória. 

 

4.4 Critérios de inclusão 

Participaram da pesquisa setenta (84) pacientes maiores de 18 anos e com mais de 3 

meses de tratamento dialítico, destes: (40) pacientes com diagnóstico clínico de câncer e que 

estavam realizando tratamento de hemodiálise em uma das clínicas da pesquisa e quarenta e 

quatro (44) pacientes sem diagnóstico clínico de câncer e que estavam realizando tratamento 

de hemodiálise em uma das clínicas da pesquisa. 

Os pacientes só participaram da pesquisa após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A).  
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4.5 Critérios de exclusão 

Foram excluídos do estudo pacientes com tempo de tratamento dialítico ≤ 3 meses e 

aqueles que foram a óbito antes de terminar a coleta de dados dos mesmos e acabaram ficando 

com dados incompletos. 

 

4.6 Coleta de dados 

Para a coleta dos dados, foram utilizados como instrumentos os questionários validados 

SF-36 (ANEXO A), Escala de Avaliação de Depressão De Hamilton (HAM-D) (ANEXO B), 

PSQI-BR, Pernas Inquietas -Questionário Hopkins Telephone Diagnostic Interview – HDTI 

(ANEXO C), Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) (ANEXO D), Tabela de 

Escores desnutrição Inflamação (ANEXO E) e Índice de Comorbidades de Charlson 

(Charlson Comorbidity Scoring System – traduzido) (ANEXO F), podendo ser 

complementado por um questionário elaborado pelos pesquisadores contento informações dos 

dados sócio - demográficos (APÊNDICE D); e por dados dos prontuários quando necessários.  

Os dados foram coletados nas clínicas durante as sessões de hemodiálise pela 

pesquisadora diretamente com os pacientes, enquanto os voluntários estavam realizando o 

tratamento dialítico. 

 

4.6.1 SF-36 

O questionário SF-36, Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey, 

instrumento genérico, teve sua utilidade demonstrada na literatura internacional. É composto 

por 36 itens que avaliam as seguintes dimensões: capacidade funcional (desempenho das 

atividades diárias, como capacidade de cuidar de si, vestir-se, tomar banho e subir escadas); 

aspectos físicos (impacto da saúde física no desempenho das atividades diárias e ou 

profissionais); dor (nível de dor e o impacto no desempenho das atividades diárias e ou 

profissionais); estado geral de saúde (percepção subjetiva do estado geral de saúde); 

vitalidade (percepção subjetiva do estado de saúde); aspectos sociais (reflexo da condição de 

saúde física nas atividades sociais); aspectos emocionais (reflexo das condições emocionais 

no desempenho das atividades diárias e ou profissionais) e saúde mental (escala de humor e 

bem-estar) (WARE; KOSINSKI; KELLER, 1994). 
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Segue abaixo as instruções de como analisar os questionários SF-36. 

 

CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

 

 

Fase 1: Ponderação dos dados 

 

Questão Pontuação 

01 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5,0 

4,4 

3,4 

2,0 

1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03 Soma de todos os valores 

04 Soma de todos os valores 

05 Soma de todos os valores 

06 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5 

4 

3 

2 

1 

07 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pontuação 

6,0 

5,4 

4,2 

3,1 

2,0 

1,0 
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08 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 

Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 

 

Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o seguinte: 

Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 

Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 

Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 

Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 

Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 

 

09 Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a seguinte 

orientação:  

Se a resposta for 1, o valor será (6) 

Se a resposta for 2, o valor será (5) 

Se a resposta for 3, o valor será (4) 

Se a resposta for 4, o valor será (3) 

Se a resposta for 5, o valor será (2) 

Se a resposta for 6, o valor será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo 

10 Considerar o mesmo valor. 

11 Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d deverão seguir a 

seguinte pontuação:  

Se a resposta for 1, o valor será (5) 

Se a resposta for 2, o valor será (4) 

Se a resposta for 3, o valor será (3) 

Se a resposta for 4, o valor será (2) 

Se a resposta for 5, o valor será (1) 

 

Fase 2: Cálculo do Raw Scale 

 

Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 domínios que variam 
de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada domínio. É chamado de raw scale 

porque o valor final não apresenta nenhuma unidade de medida.  
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Domínio: 

 Capacidade funcional 

 Limitação por aspectos físicos 

 Dor 

 Estado geral de saúde 

 Vitalidade 

 Aspectos sociais 

 Aspectos emocionais 

 Saúde mental 

 

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 

Domínio: 

Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  

                             Variação (Score Range) 

 

Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão estipulados na 

tabela abaixo.  

Domínio Pontuação das questões 
correspondidas 

Limite inferior Variação 

Capacidade funcional 03 10 20 

Limitação por aspectos 

físicos 

04 4 4 

Dor 07 + 08 2 10 

Estado geral de saúde 01 + 11 5 20 

Vitalidade 09 (somente os itens a + e + 

g + i) 

4 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2 8 

Limitação por aspectos 
emocionais 

05 3 3 

Saúde mental 09 (somente os itens b + c + 

d + f + h) 

5 25 

 

Exemplos de cálculos: 

 Capacidade funcional: (ver tabela) 

 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

Variação (Score Range) 

 

Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 

                                         20 
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O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia de 0 a 100, onde 

o zero é o pior estado e cem é o melhor.  

 Dor (ver tabela) 

- Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4, portanto somando-se 
as duas, teremos: 9,4 

 

- Aplicar fórmula: 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

                                    Variação (Score Range) 

 

Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74 

           10 

 

           O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 100, onde zero é o pior 

estado e cem é o melhor. 

          Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito notas no final, que 

serão mantidas separadamente, não se podendo soma-las e fazer uma média. 

 

Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, sendo utilizada somente 

para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou pior comparado a um ano atrás.   

Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta tiver sido respondida 

em 50% dos seus itens.  

4.6.2 Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (Ham-D) 

A Escala de Avaliação para Depressão de Hamilton (HAM-D) foi desenvolvida há mais de 40 

anos, porém mantém sua posição de escala administrada pelo pesquisador mais usada 

mundialmente. Serve de escala-padrão comparativa para outras desenvolvidas mais 

recentemente e reflete, de forma consistente, as modificações apresentadas pelo paciente 

durante o tratamento. 

A HAM-D foi elaborada para avaliação e quantificação da sintomatologia depressiva 

em pacientes portadores de transtornos do humor. Sintomas de ansiedade foram incluídos, 

apesar da correlação negativa entre depressão e ansiedade na versão de 1960 (Hamilton, 

1960).  

A HAM-D enfatiza os sintomas somáticos, o que a torna particularmente sensível a 

mudanças vivenciadas por pacientes gravemente deprimidos, e contribui para a difusão de seu 

uso em ensaios clínicos com antidepressivos. 

A escala HAM-D possui de 17 a 21 itens dependendo da versão, ou ainda 24 itens (os 

três tópicos adicionais são desamparo, desesperança e desvalia). Os itens são avaliados de 
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acordo com a intensidade e a frequência dentro de um período determinado de dias. A 

avaliação é baseada na entrevista e em informações de outras fontes, tais como prontuários, 

informações da enfermagem e/ou de familiares (THASE et al., 1983). 

Originalmente, Hamilton descreveu 21 itens e posteriormente reduziu a escala para 

uma versão com 17 itens. Os quatro restantes–variação diurna do humor, desrealização, 

sintomas paranóides e sintomas obsessivos–foram excluídos porque não mediam a depressão 

ou sua intensidade ou porque ocorriam com pequena freqüência, deixando de ser úteis 

(Hamilton, 1960). De modo geral, os trabalhos referem-se ao escore total, que consiste na 

soma de todos os itens. Esse escore total é usado com freqüência como critério de inclusão em 

pesquisas em ensaios clínicos. Hamilton (1960) nunca citou um escore para diferenciar 

normalidade de morbidade, mas os pesquisadores definiram suas amostras de pacientes 

deprimidos, baseados apenas em um escore na escala, apesar da instrução de não ser utilizada 

como instrumento diagnóstico. Em geral, escores abaixo de 10 são considerados muito leves 

para a inclusão de pacientes em estudos com medicamentos. O autor não propôs um ponto-

padrão de corte, mas na prática se aceita que escores 

acima de 25 pontos identificam pacientes gravemente deprimidos; 

entre 18 e 24 pontos, pacientes moderadamente deprimidos 

entre 7 e 17, pacientes levemente deprimidos.  

Como resultado de sua popularidade, a escala de Hamilton para depressão tem sido o 

instrumento para depressão mais amplamente estudado. Sua validade tem sido demonstrada 

em vários estudos em que seus escores são comparados em grupos de pacientes com doenças 

de gravidade diferente e em estudos em que os escores são comparados com a gravidade total 

da doença.  

 

4.6.3 Pernas Inquietas  

O questionário Hopkins Telephone Diagnostic Interview (HTDI) é um questionário 

previamente validado na população americana para o diagnóstico da Síndrome das Pernas 

Inquietas com uma sensibilidade de pelo menos 90%, uma especificidade de 91%, valor 

preditivo positivo de 86% e valor preditivo negativo de 94% (MASUKO et al., 2008). 

Este é composto por 11 questões nas quais se incluem os quatro critérios de 

diagnóstico essenciais da doença. O diagnóstico é considerado definitivo se estivessem 

presentes as 6 condições inerentes à Síndrome: (1) desconforto nas pernas e (2) necessidade 

de movimento que estão (3) presentes em repouso e (4) ocorrem frequentemente quando a 

pessoa está deitada assim como quando está sentada, sendo (5) aliviadas pelo movimento e (6) 
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demonstrando um ritmo circadiano, havendo um agravamento dos sintomas  a partir do início 

da noite. 

 

4.6.4 Componentes do PSQI-BR 

O PSQI é um questionário de auto-avaliação usado para avaliar a qualidade do sono e 

os distúrbios que ocorrem em relação ao mês anterior. É realizado através de 19 perguntas 

sendo calculado por 7 componentes que presentaram uma pontuação de 0 a 3 assim que 

realizado a soma formou-se o escore final entre 0-21 pontos (BUYSSE et al., 1989). 

 

Componente 1: refere à Qualidade Subjetiva do sono. 

Componente 2: refere-se à latência do sono que avalia a quantidade de minutos que o 

indivíduo leva para dormir e quantas vezes por semana não consegue dormir em 30 minutos.  

Componente 3: refere-se à duração do sono.  

Componente 4: refere-se à eficiência do sono que compõe o número de horas 

dormidas e a quantidade de horas entre deitar e levantar, ou seja, o número de horas que fica 

na cama.  

Componente 5: refere-se aos distúrbios do sono que menciona 9 questões do 

questionário do Pittsburgh, onde quanto maior o escore final, mais distúrbios do sono cada 

indivíduo apresenta e maior a frequência que este distúrbio ocorre.  

Componente 6: refere-se ao uso de medicações para dormir. 

Componente 7: refere-se a disfunções diárias que avalia a sonolência diária e 

entusiasmo que estes indivíduos sentiram durante o passado mês, neste componente quanto 

maior o escore, maior as disfunções diárias.  

O Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) é utilizado para quantificar a 

qualidade do sono. A escala varia de 0 a 21 pontos e escores maiores do que cinco implicam 

em qualidade do sono ruim (ALMONDES e ARAUJO, 2003). 

 

Segue abaixo as instruções de como realizar a contabilidade dos pontos de cada complemento. 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURG 

<INSTRUÇÕES PARA PONTUAÇÃO> 

 

Componente 1: Qualidade subjetiva do sono: 

 

Examine a questão 6 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

 

Resposta                 Pontuação 
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Muito boa   0 

Boa     1 

Ruim    2 

Muito ruim   3 

 

Pontuação do componente 1 .................. 

 

Componente 2: Latência do sono: 

 

Examine a questão 2 e atribua a pontuação de a seguinte maneira: 

 

Resposta                         Pontuação 

<ou = 15 minutos                   0 

16-30 minutos                        1 

31-60 minutos                        2 

> 60 minutos                          3 

 

Examine a questão 5 a e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

 

Resposta                             Pontuação 

Nenhuma vez                             0 

Menos de 1 vez/semana             1 

1 a 2 vezes/semana                     2 

3 vezes ou mais/semana             3 

 

Some a pontuação da questão 2 e 5 a 

Atribua a pontuação do componente 2 da seguinte maneira: 

Soma              Pontuação 

0                              0 

1-2                           1 

3-4                           2 

5.6                           3 

Pontuação do componente 2 .................. 

 

Componente 3: Duração do sono: 

 

Examine questão 4 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

 

Resposta                   Pontuação 

>7 horas                           0 

6-7horas                           1 

5-6 horas                          2 

<5 horas                           3 

 

Pontuação do componente 3 .................. 

Componente 4: Eficiência habitual do sono: 

 

1. Examine a questão 2 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

Escreva o número de horas dormidas (questão 4) 

Calcule o número de horas no leito: 
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{horário de levantar (questão 3) – horário de deitar (questão 1)} 

Calcule a eficiência do sono: 

{nº de horas dormidas/nº de horas no leito} x 100 = eficiência do sono(%) 

Atribua a pontuação do componente 4 da seguinte maneira: 

 

Eficiência do sono (%)              Pontuação 

>85%                                                0 

75-84%                                             1 

65-74%                                             2 

<65%                                                3 

Pontuação do componente 4 .................. 

 

Componente 5: Distúrbios do sono: 

 

Examine as questões de 5b a 5j e atribua a pontuação para cada questão da seguinte maneira: 

 

Resposta                                   Pontuação 

Nenhuma vez                                   0 

Menos de 1 vez/sem                        1 

1 a 2 vezes/semana                         2 

3 vezes/sem ou mais                        3 

 

2. Some a pontuação de 5b a 5j 

 

3. Atribua a pontuação do componente 5 da seguinte forma 

Soma de 5b a 5j                      Pontuação 

0                                                     0 

1-9                                                  1 

10-18                                              2 

19-27                                              3 

 

Pontuação do componente 5 .................. 

 

Componente 6: Uso de medicação para dormir: 

 

Examine a questão 7 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

 

Resposta                                        Pontuação 

Nenhuma vez                                         0 

Menos de 1 vez/sem                              1 

1 a 2 vezes/semana                               2 

3 vezes/sem ou mais                             3 

 

Pontuação do componente 6 .................. 

 

Componente 7: Disfunção durante o dia: 

 

1. Examine a questão 8 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

 

Resposta                                            Pontuação 
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Nenhuma vez                                             0 

Menos de 1 vez/sem                                  1 

1 a 2 vezes/semana                                    2 

3 vezes/sem ou mais                                  3 

 

2. Examine a questão 9 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

 

Resposta                                         Pontuação 

Nenhuma     0 

Pequena     1 

Moderada     2 

Muita      3 

 

3. Some a pontuação das questões 8 e 9 

4. Atribua a pontuação do componente 7 da seguinte maneira: 

 

Soma               Pontuação 

0                             0 

1-2                          1 

3-4                          2 

5-7                          3 

Pontuação do componente 7 .................. 

  

 

4.6.5 Complexo Desnutrição-inflamação 

O chamado Índice de Desnutrição-Inflamação (IDI) foi criado para avaliar 10 

componentes dentro de um conceito que engloba desnutrição, inflamação e aterosclerose, os 

quais interferem na qualidade de vida e no sucesso do tratamento de pacientes dialíticos e está 

correlacionada com o mau prognóstico e taxas significativamente maiores de internação e 

mortalidade em pacientes em hemodiálise. 

Os dez componentes desse índice são formados pela junção dos sete componentes da 

avaliação subjetiva convencional Global de Nutrição com índice de massa corporal (IMC), 

albumina sérica e capacidade total de ligação de ferro (TIBC) para representar transferrina 

sérica de forma incremental. 

Os componentes são divididos em quatro grupos: (A) História clínica relatada pelo 

paciente, (B) Exame físico, (C) Índice de massa corporal e (D) Parâmetros laboratoriais. Cada 

componente tem quatro níveis de gravidade de 0 (normal) a 3 (muito grave). A análise é feita 

somando-se os valores de cada componente (STENVINKEL et al., 1999; KALANTAR-

ZADEH et al., 2004). 
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4.6.6 Índice de Comorbidades de Charlson 

É um método aplicável prospectivamente para a classificação de comorbidades que 

podem alterar o risco de mortalidade. È um índice ponderado que leva em conta o número e a 

gravidade de comorbidades que o paciente venha a ter, prevendo o risco de morte por doença. 

Este método de classificação de comorbidade fornece um método simples, facilmente 

aplicável e válida para estimar o risco de morte por doença comorbidade em estudos 

longitudinais. 

As comorbidades são listadas em grupos e atribuídas pontuações de um (01) ponto, 

dois (02) pontos, três (03) pontos ou seis (06) pontos. Após assinalar cada comorbidade do 

paciente, somam-se os valores do grupo atribui-se uma pontuação total (CHARLSON et al., 

1994). 

 

4.7 Análise Estatística 

Os dados foram tabulados e analisados através de software estatístico Microsoft Excel 

2007 e Statistical Package for Social Sciences (SPSS) e posteriormente expressos em gráficos 

e tabelas e discutidos paralelamente com a literatura de referência. 

As estatísticas descritivas são expressas como média ± SD. Todas as variáveis foram 

testadas para a distribuição normal, utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov. Análise 

primária comparou pacientes de acordo com a presença ou ausência de neoplasia. O teste t de 

Student foi aplicado para comparar as variáveis contínuas e dados de distribuição normal, 

quando for o caso. Os dados categóricos foram testados usando o teste do qui-quadrado. Para 

explorar a associação independente de neoplasia com qualidade de vida, depressão, qualidade 

do sono e síndrome das pernas inquietas, foi realizada análise multivariada e as variáveis de 

confusão (idade, tempo de diálise, renda, escolaridade, nível de hemoglobina, paratormônio 

intacto sérico (iPTH), cálcio fósforo produto x e soro de potássio) foram incluídos como co-

variáveis. Associação entre MIA síndrome e outras variáveis foi realizada após ajuste para 

variáveis de confusão (acima de correlação parcial). Valores de p <0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o 

programa SPSS 19.0 for Windows. 

 

 

4.8 Aspectos éticos 

Este estudo seguiu os princípios éticos de pesquisa envolvendo seres humanos da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). Respeitando os 
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princípios fundamentais de autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da MEAC/UFC pelo protocolo nº 

52/11 (ANEXO G). 

Durante a pesquisa surgiu a resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde e a pesquisa passou então a seguir esta resolução também.  

A identidade dos pacientes foi preservada e essa pesquisa não teve nenhum ônus para 

os participantes. 

Os participantes da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido, podendo desistir de participar do trabalho a qualquer momento (APÊNDICE A). 

Os autores assinaram uma Declaração de Concordância dos Pesquisadores Envolvidos 

na Pesquisa (APÊNDICE B), declarando quês estão cientes do encaminhamento do projeto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. 

Os médicos responsáveis pelo local da pesquisa assinaram o termo de autorização para 

a realização da pesquisa (APÊNDICE C) 
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5 RESULTADOS 

Após avaliação de 411 pacientes em hemodiálise de manutenção, 40 pacientes com neoplasia aceitaram 

participar do estudo (grupo 1). Outros 44 pacientes sem diagnósticos de câncer e em tratamento dialítico foram 

selecionados como grupo controle (grupo 2). No grupo 1, 26 (65,0%) desenvolveram DRC hemodiálise-

dependente após o tratamento do câncer e de 27 (67,5%) tinham neoplasia sob controle no momento da entrada 

no estudo. A Tabela 3 descreve as principais características clínicas e laboratoriais em pacientes com e sem 

diagnóstico de câncer. 

Quanto ao tipo de câncer dos pacientes com diagnóstico de neoplasia presentes no estudo, foram 

relatados os seguintes tipos: útero, próstata, intestino, rim, mama, bexiga, pulmão, mieloma, laringe, glândula, 

estômago, linfoma, reto, ósseo, língua e melanoma. 
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Tabela 4: Características clínicas e epidemiológicas de pacientes com e sem neoplasia, 

submetidos a tratamento dialítico 

Variáveis Pacientes com 

neoplasia 

(n = 40) 

Pacientes sem neoplasia 

(n = 44) 

 

P 

Idade 

 

69,68 ± 2,38 55,50 ± 1,98 <0,0001 

Sexo     F (n) 

             M (n) 

 

20 

20 

20 

24 

0,099* 

Renda (mensal) 

 

3,14 ± 0,96 2,36 ± 0,49 0,466 

Tempo em diálise 

(mês) 

 

33,23 ± 5,65 77,30 ± 12,08 0,002 

KTV 

 

1,34 ± 0,06 1,59 ± 0,15 0,168 

Diabetes (n) 

 

9 15 0,190* 

Hipertensão (n) 

 

31 35 0,035* 

Hepatite (n) 

 

3 4 0,277* 

AVE (n) 

 

2 4 0,464* 

Hemoglobina (g/dL) 10.52.9 11.82.2 0,027 

 

iPTH (pg/mL) 224.8182.3 303.7201.1 0,078 

 

Cálcio (mg/dL) 8.70.9 8.90.9 0,364 

 

Fósforo (mg/dL) 3.72.1 5.42.3 0,001 

 

Potássio(mEq/L) 5.21.5 5.51.4 0,887 

 

Média  ± Erro padrão  F = Feminino  M = Masculino  Renda = em salários mínimos KTV = 

mensurador de qualidade de hemodiálise AVE = Acidente Vascular Encefálico Teste T de 

Student significante quando p <0,05  * Teste de Qui-quadrado, considerando p <0,05 

 

A média da idade do grupo oncológico foi de 69,68 ± 2,38 anos e no grupo controle foi de 

55,50 ± 1,98 anos e um p < 0,0001. A renda mensal teve uma média de 3,14 salários mínimos 

no grupo 1 e 2,36 salários mínimos no grupo 2. Os pacientes do grupo 1 tinham uma média de 

33,23 meses de tratamento dialítico enquanto o grupo 2 de 77,30 meses e um p = 0,002. 
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No grupo 1, uma porcentagem de 12,5 % dos sujeitos da pesquisa eram analfabetos, 

22,5 % alfabetizados, 42,5 % cursaram o ensino fundamental, 12,5 % cursaram o ensino 

médio e apenas 10 % possuíam graduação em algum curso do ensino superior; quanto ao 

grupo 2: uma porcentagem de 9,1 % dos sujeitos da pesquisa eram analfabetos, 13,6 % 

alfabetizados, 36,4 % cursaram o ensino fundamental, 25 % cursaram o ensino médio e 

apenas 15,9 % eram graduados. 

O valor médio do KTV foi de 1,34 ± 0,18 no grupo oncológico e de 1,59 ± 0,16 no 

grupo controle (p = 0,168). 

Ao analisar os dados sobre qualidade de vida constatou-se que a capacidade funcional 

teve uma média de 37,50 ± 27,8 no grupo 1 e de 57,95 ± 36,4 no grupo 2, com uma 

significância estatística de p = 0,005. A análise dos componentes físicos foi de 157,42 ± 74,81 

no grupo 1 e de 202,98  ± 114,54 no grupo controle, enquanto  os componentes mentais teve 

uma média de 221,99  ± 74,87 no grupo 1 e 246,93 ± 92,66 no grupo controle. A tabela 4 

mostra os domínios sobre a qualidade de vida dos grupos em estudo. 
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Tabela 5: Domínios da Qualidade de vida (SF – 36) em pacientes com e sem neoplasia 

Variáveis Pacientes com 

neoplasia 

(n = 40) 

Pacientes sem 

neoplasia 

(n = 44) 

 

P 

Capacidade 

Funcional 

 

37,50 ± 4,40 57,95 ± 5,49 0,005 

Limitação por 

aspectos físicos 

 

13,13 ± 4,81 30,68 ± 6,74 0,041 

Dor 

 

56,93 ± 5,08 65,20 ±5,35 0,268 

Estado geral de 

saúde 

 

49,88 ± 4,52 49,14 ± 3,96 0,902 

Vitalidade 

 

59,25 ± 2,49 60,23 ± 2,66 0,790 

Aspecto social 

 

52,38 ± 5,46 61,60 ± 5,02 0,212 

Limitação por 

aspectos 

emocionais 

 

46,67 ± 7,89 54,55 ±7,35 0,467 

Saúde mental 

 

63,60 ± 3,24 70,45 ± 3,24 0,146 

Significados: ±SE Teste t de Student, considerando p <0,05 

 

A análise dos componentes da MIA síndrome resultou em uma média de 7,85 ±  2,7 

pontos no grupo 1 e 5,80 ± 2,6  no grupo 2 referente ao componente A (história clínica) com p 

= 0,001; 4,25 ± 2,2 pontos no grupo 1 e 2,61 ±2,1  no grupo 2 referente ao componente B 

(exame físico) com p = 0,001; 0,48 ± 0,7 pontos no grupo 1 e 0,14 ± 0,4 no grupo 2 referente 

ao componente C (massa corporal); 2,58 ± 1,6 pontos no grupo 1 e 1,45 ± 1,0 no grupo 2 

referente ao componente D (parâmetros laboratoriais) com p = 0 e 15,10 ± 5,6 pontos no 

grupo 1 e 9,84 ± 4,7 no grupo 2 referente ao valor total da MIA síndrome com p = 0,0. Tabela 

5 mostra os componentes da MIA síndrome dos grupos do estudo. 
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Tabela 6: Complexo Desnutrição e Inflamação (MIA) em pacientes com e sem neoplasia 

Variáveis Pacientes com 

neoplasia 

(n = 40) 

Pacientes sem 

neoplasia 

(n = 44) 

 

P 

Valor A 

 

7,85 ±0,42 5,80 ± 0,40 0,001 

Valor B 4,25 ± 0,35 2,61 ± 0,32 0,001 

Valor C 0,48 ± 0,12 0,14 ± 0,07 0,017 

Valor D 2,58 ± 0,26 1,45 ± 0,15 < 0,001 

Valor Total 15,10 ± 0,90 9,88 ± 0,72 < 0,001 

Valor A = História clínica relatada pelo paciente, Valor B = Exame físico, Valor C = Índice 

de massa corporal e Valor D = Parâmetros laboratoriais.Significados: ±SE Teste t de Student, 

considerando p <0,05 

 

Quanto à qualidade de sono, o grupo 1 teve uma média de 8,77± 0,87 enquanto que o 

grupo 2 teve uma média de 6,23 ± 0,86, com um p = 0,004 (Tabla 6). 

 

Tabela 7: Qualidade do sono – Índice de qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI) em 

pacientes com e sem neoplasia 

Variáveis Pacientes com 

neoplasia 

(n = 35) 

Pacientes sem 

neoplasia 

(n = 40) 

P 

Valor Total 8,77 ± 0,87 6,23 ± 0,86 0,004 

Significados: ±SE Teste t de Student, considerando p <0,05 

 

Um percentual de 54,3 % dos sujeitos do estudo possuíam síndrome das pernas 

inquietas no grupo oncológico e apenas 27,5 % no grupo controle (p = 0,03), sendo assim a 

prevalência de tal síndrome maior nos pacientes oncológicos que fazem tratamento dialítico 

do que nos pacientes que só realizam o tratamento de diálise (tabela 7). 
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Tabela 8: Síndrome de Pernas Inquietas em pacientes com e sem neoplasia 

Presença de 

síndrome de 

pernas inquietas 

Pacientes com 

neoplasia 

Pacientes sem 

neoplasia 

Total 

N % N % N % 

Sim 19 54,3 11 27,5 30 40 

Não 16 45,7 29 72,5 45 60 

Total 35 100 40 100 75 100 

*P = 0,03 

Teste de Qui-quadrado, considerando p <0,05 

 

A depressão foi diagnosticada em 35 dos 40 pacientes oncológicos, e em 40 dos 44 

pacientes que não tinham doença oncológica associada (grupo 2). Destes, 60% possuíam 

depressão leve, 43,3% moderada e 5,7% grave no grupo 1, enquanto no grupo 2 a estatística 

foi de 9,3% não apresentavam depressão, 68% apresentavam depressão leve, 18,7% moderada 

e 4% grave. A significância estatística foi de p < 0,001 (Tabela 8). 

 

Tabela 9: Escala de Classificação de Depressão (HAMD) em pacientes com e sem neoplasia 

Depressão Pacientes com 

neoplasia 

Pacientes sem 

neoplasia 

Total 

N % N % N % 

Ausente 0 0 7 17,5 7 9,3 

Leve 21 60 30 75 51 68 

Moderado 12 34,3 2 5 14 18,7 

Severo 2 5,7 1 2,5 3 4 

Valor total 35 100 40 100 75 100 

*P <0,0001 

Teste de Qui-quadrado, considerando p <0,05 
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Qualidade de Vida e Depressão 

 

Pacientes em hemodiálise com neoplasia tiveram maior escore de depressão (16.54.8 

vs. 10.85.2, p<0.001) sendo a maior parte dos pacientes com moderado e grave humor 

deprimido (41.2 vs. 8.6%, p=0.002). Em relação à qualidade de vida, com média SF-36 em 

pacientes em hemodiálise com e sem neoplasia de co-morbidades são mostrados na Figura 1. 

É importante ressaltar que após o ajuste para idade e tempo em diálise, pacientes em 

hemodiálise com neoplasia tiveram escores de compostos físicos e mentais similares em seis 

dos oito domínios. 

Figura 1: Qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes em hemodiálise com neoplasia 

e pacientes em hemodiálise sem neoplasia. P = 0,035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar a Figura 1 nota-se que o valor médio da QVRS no Grupo 1 foi de 379,4 ± 19,9 e 

de 449,9 ± 29,05 no Grupo 2. Contata-se que os paciente em tratamento dialítico sem 

neoplasia apresentam uma pior qualidade de vida quando comparados aos pacientes com 

neoplasia em tratamento dialítico. 

Qualidade de sono e síndrome de pernas inquietas 

Grupo 1: pacientes com neoplasia 

Grupo 2: pacientes sem neoplasia 

Teste t de Student  

Significante p = 0,035 
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Pacientes em hemodiálise com neoplasia tinha sono de má qualidade (pontuação 

média de PSQI 8.83.5 vs. 6.44.1, p=0.011). Esta associação permaneceu após o ajuste para 

outras variáveis. Além disso, uma pontuação PSQI> 6 foi mais frequente em pacientes com 

neoplasia (76,5 vs 40,0%, p = 0,002). Os pacientes com neoplasia tiveram má qualidade do 

sono (p = 0,022), mais latência do sono (p = 0,001) e mais distúrbios do sono (p = 0,010). 

Além disso, os pacientes com neoplasia tinham maior prevalência de síndrome das pernas 

inquietas (55,9 vs 25,7%, p = 0,011) em relação aos pacientes sem neoplasia. 

 

Relação entre qualidade de vida e depressão com complexo desnutrição-inflamação 

 

Pacientes em hemodiálise com neoplasia teve um MIA maior média do que aqueles sem 

neoplasia (15.15.7 vs. 10.04.7, p<0.001). Correlação entre o MIA síndrome, qualidade de vida 

e depressão foram realizados após ajuste para idade, sexo, renda, anos de educação formal, 

tempo de diálise, índice de comorbidade de Charlson modificado, o nível de hemoglobina, 

cálcio, fósforo e iPTH (Tabela 9). De acordo com estudos anteriores, analisando apenas 

pacientes de hemodiálise sem neoplasia, houve uma correlação inversa entre MIA síndrome e 

qualidade de vida. Pontuações dos componentes tanto físico quanto mental do SF-36 foram 

correlacionados negativamente com MIA síndrome (Figuras 2, 3 e 4). Além disso, houve uma 

correlação positiva entre a MIA síndrome e HAMD (Figura 5). Surpreendentemente, não 

houve correlação entre a MIA síndrome com o componente físico do SF-36 e nem com 

HAMD. 

A correlação por moderação entre a qualidade de sono e a MIA síndrome é mostrada na 

Figura 6. 
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Tabela 10: Regressão linear múltipla da associação entre a MIA síndrome e qualidade de vida 

(escore componente físico e mental), Escala de depressão de Hamilton e Qualidade de sono de 

Pittsburgh. 

 

Modelo ajustado para a idade, sexo, índice de comorbidade de Charlson modificado, tempo em diálise, 

hemoglobina, paratormônio sérico, cálcio sérico, fósforo e potássio séricos. 

 

 

 

 

 

 

 HRQoL-escore do 

composto mental  

HRQoL- escore do 

composto físico 

HAMD PSQI 

 β coefficiente (95%CI) β coefficiente (95%CI) β coefficiente 

(95%CI) 

β coefficiente 

(95%CI) 

Pacientes com 

neoplasia em 

hemodiálise 

-5,939 

(-10,706 até -1,173) 

p=0,016 

-3,037 

(-8,264 até 2,190) 

p=0,246 

0,044 

(-0,325  até  0,413) 

p=0,808 

-0,140 

(-0,372 até 0,092) 

p=0,227 

Pacientes sem 

neoplasia em 

hemodiálise 

-7,766 

(-13,011 até -2,522) 

p=0,005 

-11,815 

(-17,845  até  -5,784) 

p<0,001 

0,465  

(0,125 até 0,805) 

p=0,009 

0,412 

(0,208  até  0,617) 

p<0,001 
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Figura 2: Correlação entre domínio mental da qualidade de vida pelo SF-36 e Complexo 

desnutrição- inflamação (MIA Síndrome). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico da Figura 2 mostra que quanto maior o valor de MIA Síndrome total, menor é 

o valor do componente mental da QVRS nos dois grupos de pacientes, ou seja, eles se 

correlacionam negativamente. 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1: p = 0,008 

Grupo 2: p = 0,002 

 

Grupo 1 = pacientes com câncer e em tratamento dialítico, Grupo 2 = pacientes sem câncer e em 

tratamento dialítico. 
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Figura 3: Correlação entre domínio físico da qualidade de vida pelo SF-36 e Complexo 

desnutrição- inflamação (MIA Sydrome). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1 = pacientes com neoplasia e em tratamento dialítico, Grupo 2 =  pacientes sem 

neoplasia e em tratamento dialítico. 

 

O componente físico da qualidade de vida se correlacionou negativamente com a MIA 

Síndrome total, quanto maior foi o valor da MIA Síndrome menor era o componente físico da 

QVRS; como mostra a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1: p = 0,39 

Grupo 2: p < 0,001 

 



57 

 

Figura 4: Correlação entre domínio total da qualidade de vida pelo SF-36 e Complexo 

desnutrição- inflamação (MIA Sydrome). 

 

Grupo 1 = pacientes com neoplasia e em tratamento dialítico, Grupo 2 = pacientes sem 

neoplasia e em tratamento dialítico. 

 

Na Figura 4 o gráfico mostra a correlação negativa entre QVRS e MIA Síndrome. A medida 

que o valor de MIA Síndrome aumentou, o valor da QVRS diminuiu. 

 

 

 

 

 

Grupo 1: p = 0,052 

Grupo 2: p < 0,001 
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Figura 5: Correlação entre Depressão (HDMA) e Complexo desnutrição- inflamação (MIA 

Sydrome). 

 

 

Grupo 1 = pacientes com neoplasia e em tratamento dialítico, Grupo 2 = pacientes sem 

neoplasia e em tratamento dialítico. 

 

A Depressão e a MIA Síndrome teve uma correlação positiva. A medida que o valor 

de MIA Síndrome aumentou, o valor do escore de depressão aumentou também.  

 

 

 

 

 

 

Grupo 1: p < 0,99 

Grupo 2: p < 0,007 
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Figura 6: Correlação entre qualidade de sono e Complexo desnutrição- inflamação (MIA 

Síndrome). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1 = pacientes com neoplasia e em tratamento dialítico, Grupo 2 = pacientes sem 

neoplasia e em tratamento dialítico. 

 

Ao analisar o gráfico da Figura 6, nota-se que a qualidade de Sono se relaciona 

negativamente com a MIA Síndrome no Grupo 1 e positivamente no grupo 2. Quanto maior o 

valor da MIA Síndrome, menor o valor da Qualidade de sono nos pacientes com neoplasia e 

em tratamento dialítico e menor nos pacientes sem neoplasia e em tratamento dialítico. 

 

 

Grupo 1: p=0,38 

Grupo 2: p < 0,001 
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Relação entre qualidade do sono e síndrome das pernas inquietas com complexo 

desnutrição-inflamação 

 

Pacientes em hemodiálise de qualidade de sono baixa sem neoplasia tinham um escore 

médio de MIA síndrome considerado normal (12,6 vs 8,7, p = 0,02) comparado ao paciente 

com boa qualidade de sono. No entanto, não houve diferença significativa quando apenas os 

pacientes com neoplasia submetidos a hemodiálise foram analisados (média MIA síndrome 

15,4 vs 14,6, p = 0,38, normal e deficiente em travessas, respectivamente). No que diz 

respeito a síndrome das pernas inquietas, não houve diferença entre MIA síndrome em 

pacientes com síndrome das pernas inquietas em ambos os grupos (pacientes com neoplasia 

em tratamento dialítico ou pacientes sem neoplasia em tratamento dialítico). 
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6 DISCUSSÃO 

Foi investigado no presente estudo as possíveis associações entre a qualidade de vida, 

depressão, qualidade do sono e MIA síndrome entre os pacientes em hemodiálise com ou sem 

um diagnóstico de câncer confirmado concomitante. Como esperado, verificou-se que a MIA 

síndrome tem associações importantes com qualidade de vida, sintomas depressivos e 

qualidade do sono entre pacientes em hemodiálise sem neoplasia. Por outro lado, entre os 

pacientes em hemodiálise com neoplasia, a MIA síndrome teve um impacto significativo 

apenas na QVRS no composto mental, sugerindo que diferentes fatores podem contribuir para 

estes resultados de saúde entre pacientes em hemodiálise com neoplasia. Ao melhor de nosso 

conhecimento, estes resultados são novos. 

Executamos um estudo de caso - controle onde os pacientes foram pareados por idade 

e sexo. No entanto, pacientes com neoplasia eram mais velhos e uma diferença significativa 

se manteve na média de idade. Portanto, todos os dados foram ajustados para idade, tempo de 

diálise e outra potencial variável de confusão que pode impactar na QVRS, nos sintomas 

depressivos e na qualidade do sono.  

Pacientes com neoplasia em hemodiálise apresentaram maior escore de depressão 

quando comparados com pacientes de diálise sem neoplasia. Em um estudo de 170 pacientes 

em hemodiálise em nossa região, 15,3% apresentaram escores indicativos de depressão e 

sintomas depressivos que foram correlacionados de forma independente com a redução da 

qualidade de vida (RAMIREZ et al., 2012). Os transtornos mentais são altamente prevalentes 

entre os pacientes sob diálise. Cerca de 9% dos pacientes em hemodiálise eventualmente são 

admitidos com um transtorno mental, e a taxa de hospitalização é de 1,5 a 3 vezes mais 

frequente em pacientes com insuficiência renal, quando comparados a pacientes com outras 

doenças crônicas (MASUKO et al., 2008). Cengic e Resic (2010) encontraram uma maior 

prevalência de depressão entre pacientes em diálise, onde 51% deles tinham depressão com 

ênfase nos sintomas somáticos. Os dados sócio - demográficos como sexo, estado civil e 

tempo de hemodiálise não teve efeito significativo sobre os pacientes a qualidade de vida e a 

ocorrência de depressão. Em um estudo com 70 pacientes em hemodiálise nos EUA, 29% 

tinham um transtorno depressivo: 20% tinham depressão maior e 9% tinham diagnóstico de 

distimia ou depressão (KIMMEL et al., 1998). Provou-se que há uma associação positiva 

entre a depressão e desnutrição (LI et al., 2011).  

A qualidade do sono foi menor entre os pacientes com diagnóstico de câncer que 

estavam em diálise. Em um estudo com 116 pacientes em hemodiálise, ILIESCU et al. (2003) 
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evidenciaram que sessenta e três (71%) eram "maus dormidores" (PSQI mundial > 5), 

corroborando com o nosso estudo.  

O SF-36, componente mental e componente físico, correlacionou inversamente com o 

escore do PSQI global (ILIESCU et al., 2003). Má qualidade do sono também foi 

correlacionada com a síndrome de pernas inquietas em pacientes em hemodiálise (ARAUJO 

et al., 2010). 

A pontuação de desnutrição-inflamação (MIA síndrome) foi maior em pacientes com 

neoplasia e havia uma correlação inversa entre a MIA síndrome e Qualidade de vida. Sabe-se 

que a desnutrição está associada com aumento da morbidade e mortalidade em pacientes 

recebendo diálise (HE et al., 2013; RIELLA, 2013) e é recomendada a avaliação seriada do 

estado nutricional para a detecção e gestão de desperdício energético-protéica nesta população 

(RIELLA, 2013). Desnutrição, inflamação e aterosclerose são os fatores de risco mais 

frequentemente observados para a doença cardiovascular em pacientes em estágio final da 

doença renal terminal (DRT), e está associada com alta mortalidade (LI et al., 2012). A MIA 

síndrome está associada com a disfunção endotelial, e pode ser responsável por um aumento 

da mortalidade (TURKMEN et al., 2013). Como em nosso estudo, Ujszaszi et al. (2012) 

encontraram uma correlação negativa entre o escore de desnutrição-inflamação e qualidade de 

vida entre os pacientes com insuficiência renal terminal após o transplante renal. Existem 

poucos estudos sobre pacientes com neoplasia em hemodiálise e sua associação com a 

desnutrição. Sabe-se que alguns tipos de neoplasia estão associados com desnutrição e mau 

prognóstico (MAURICIO et al., 2013). Sánchez- Lara et al. (2012) em um estudo com 119 

pacientes com neoplasia de pulmão, evidenciou uma associação significativa entre a 

desnutrição e a baixa qualidade de vida, mas não informa se esse resultado se aplica a 

pacientes com outros tipos de neoplasia ou de pacientes com neoplasia em tratamento 

dialítico. O tratamento das deficiências nutricionais podem melhorar o prognóstico neste 

grupo de pacientes (DESSI et al., 2009). Ele também sugere que o ganho de peso pode 

melhorar o prognóstico em pacientes em diálise (DEMIR et al., 2010). 

Qualidade de Vida em pacientes sob diálise tem sido investigada em estudos 

anteriores, como o nosso. Em um estudo com 50 pacientes em diálise, Romão et al. (2006) 

verificaram que os pacientes em diálise apresentaram menores escores na saúde geral, 

vitalidade e estado mental do que a população geral. NETO et al. (2000) em um estudo com 

80 pacientes em hemodiálise, no sudeste do Brasil, utilizando o SF-36, constatou-se que a 

dimensão mais afetada foi a limitação devido à função física, que apresentou um valor médio 

de 25 pontos, e foi seguido por limitação devido a função emocional (escore 34). Em um 
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estudo com 92 pacientes em hemodiálise no Nordeste do Brasil, a qualidade de vida foi 

avaliada por meio do questionário SF-36. Considerando toda a amostra houve maior (melhor) 

resultado final relacionado ao aspecto social, aspecto emocional e saúde mental. O sub- grupo 

de pacientes com baixa comorbidade apresentou melhora em cinco das oito sub-escalas da 

qualidade de vida, pertencentes tanto aos aspectos físicos (funcionamento físico, dor corporal) 

e aspectos mentais (SANTOS et al., 2009). Em outro estudo brasileiro, com 130 pacientes em 

hemodiálise, os níveis mais altos de depressão foram relacionados com períodos mais longos 

de tratamento e índices de qualidade de vida eram melhores para os pacientes sem depressão 

(FERREIRA; SILVA, 2011). Qualidade de vida também foi associada com maior risco de 

mortalidade em pacientes em hemodiálise. Valores de corte para qualidade de vida para 

predizer a mortalidade foram resumidos nos componentes físicos: pontuação foi ≥ 35 e 

componente mental: pontuação foi ≥ 45. No modelo ajustado por níveis de idade, sexo, tempo 

de diálise, creatinina, albumina e níveis de hemoglobina, o risco de mortalidade diminuiu de 

0,96 (Intervalo de Confiança [IC] 95%, 0,95-0,99) para aumento de 1 ponto dos escores do 

componente físico e diminuiu 0,97 ( IC 95%, 0,95-0,98 ) para aumento de 1 ponto dos escores 

do componente mental (KUSLEIKAITE et al., 2010), isso ocorre porque para cada 1 ponto a 

mais no SF-36 menor é o risco de mortalidade. 

O tempo em diálise foi menor entre os pacientes com neoplasia. Em um estudo 

anterior, foi demonstrado que os pacientes em hemodiálise apresentam a melhoria da 

qualidade de vida ao longo do tempo, e isso é provavelmente devido à adaptação psicológica 

a uma nova forma de vida (SANTOS; KERR; PONTES, 2007). 

Além desses estudos, outros também relatam baixa qualidade de vida em pacientes 

submetidos a diálise, como NETO et al. (2000), onde os pacientes de hemodiálise tinham 

significativamente menor qualidade de vida do que as taxas da população em geral. Em 

pacientes em hemodiálise, a dimensão da qualidade de vida que foi mais afetada foi a 

limitação devido à função física, seguido pelas limitações devido a função emocional. 

Qualidade de vida também estava associado com aumento do risco de mortalidade em 

pacientes em hemodiálise (KUSLEIKAITE et al., 2010). 

A Depressão teve uma correlação positiva com a MIA síndrome nos pacientes com 

neoplasia, quando comparados com aqueles sem neoplasia em diálise, sugerindo que o câncer 

tem um impacto importante em pacientes com estado nutricional deficiente, o que pode 

contribuir para o desenvolvimento de sintomas depressivos e de estar relacionado com a 

aparência e perda de auto-estima. A MIA síndrome estava significativamente associada com 

sintomas depressivos em pacientes com doença renal crônica (CZIRA et al., 2011). Os 
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sintomas depressivos estão associados à má qualidade de vida e inflamação em pacientes em 

tratamento dialítico (BILGIC et al., 2007; IBRAHIM; EL, 2008). Li et al. (2011) 

evidenciaram que a idade avançada, tempo de diálise, uma pior função renal residual, menor 

status de emprego e maior índice de comorbidade foram positivamente correlacionados com a 

depressão em um estudo com 142 pacientes em diálise peritoneal ambulatorial contínua. Em 

comparação com pacientes não-deprimidos, os deprimidos também apresentaram níveis mais 

baixos de albumina sérica e níveis mais elevados de proteína C- reativa (PCR). Segundo 

Preljevic et al. (2011) 30,3% dos pacientes em diálise teve um transtorno psiquiátrico, 

independentemente da modalidade de diálise (depressão é de 22% ; ansiedade é de 17% ; 

transtornos somáticos: 1%), e estes relataram maior comprometimento nas dimensões da 

qualidade de saúde da vida. Nesse mesmo estudo houve correlações significativas entre 

comorbidade psiquiátrica e proteína C- reativa (PCR ≥ 6 mmol / L) [odds ratio (OR ), 3,6 , 

intervalo de confiança de 95% (CI), 1,3-9,9 , P = 0,015 ] e índice de massa corporal (IMC ≤ 

21 kg / m ( 2) ) (OR , 4,2; IC 95 % , 1,4-12,7 , P = 0,011 ). KO et al. (2010) em um estudo 

com 81 pacientes em diálise peritoneal encontraram sintomas depressivos em 53,8 % deles, e 

esses pacientes apresentaram níveis significativamente mais baixos de albumina e IL-10, mas 

apresentaram níveis mais elevados de marcadores inflamatórios do que os pacientes sem 

sintomas depressivos. As causas da associação entre depressão e desnutrição não são 

conhecidos, e especula-se que a depressão seja um ramo da desnutrição, inflamação, 

aterosclerose síndrome (SIMIC et al., 2009). 

Diante do exposto concluímos que MIA síndrome é um preditor de todos os 

parâmetros analisados (QVRS, SPI, Depressão e distúrbios do sono) nos pacientes sem 

neoplasia, enquanto que nos pacientes com neoplasia a MIA síndrome só se mostrou como 

preditor no componente mental da QVRS.  
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7 CONCLUSÕES 

Em resumo, pacientes com neoplasia em hemodiálise e sem neoplasia apresentam 

sexos equilibrado em uma média de 50% para cada sexo. A renda mensal do paciente com 

neoplasia apresentou-se um pouco maior, mas o tempo de tratamento dialítico foi 

significantemente menor do que os pacientes sem neoplasias. O KTV e os dados laboratoriais 

apresentaram-se equilibrados nos dois grupos e quanto às patologias associadas o grupo sem 

neoplasia apresentou com mais frequência a presença de Diabetes e Hipertensão. 

Os pacientes com neoplasia apresentaram pior QVRS, pior MIA síndrome, pior 

qualidade de sono, maior incidência de SPI e maior nível de depressão quando comparado aos 

pacientes em HD sem neoplasia. 

 A MIA síndrome apresentou associações importantes com QVRS, sintomas 

depressivos e qualidade do sono entre pacientes em hemodiálise sem neoplasia.  

Nos pacientes em hemodiálise com neoplasia, a MIA síndrome teve um impacto 

significativo apenas na QVRS no composto mental, sugerindo que diferentes fatores podem 

contribuir para estes resultados de saúde entre pacientes em hemodiálise com neoplasia.  

Logo, entende-se que a MIA síndrome é um preditor de todos os parâmetros 

analisados (QVRS, SPI, Depressão e distúrbios do sono) nos pacientes sem neoplasia, mas 

não nos pacientes com neoplasia.  

Este trabalho torna-se importante para diminuir o receio de alguns médicos em receitar 

quimioterapia/radioterapia associado com tratamento dialítico, pois foi apresentado que esta 

associação não vai diminuir a QVRS de forma significativa nesses pacientes. 

Porém, mais estudos são necessários para determinar se existe uma relação causal 

entre estas complicações da doença renal em estágio final e diálise. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa intitulada “Qualidade de vida em pacientes 

em hemodiálise com neoplasia: associação com o complexo desnutrição-inflamação”. 

Esta pesquisa tem por objetivo: avaliar pacientes que possuem algum tipo de neoplasia e 

que realizem tratamento de hemodiálise, considerando o papel do Complexo desnutrição-inflamação 

na qualidade de vida. 

Ao concordar em realizar a pesquisa, você deverá responder aos questionamentos 

aplicados pela pesquisadora que visam conhecer o perfil e a qualidade de vida dos 

participantes e contribuir para uma assistência qualificada e dirigida à qualidade de vida 

destes. 

Os dados da pesquisa serão mantidos em sigilo, e somente utilizados para esta 

pesquisa. Os resultados gerais serão apresentados e publicados em revistas científicas, sem 

sua identificação. 

Esse projeto não trará nenhum risco à população participante. 

A pesquisa não tem fins lucrativos, portanto, a sua participação no estudo, não lhe 

trará nenhum ganho financeiro exceto, pelo seu orgulho de ter contribuído para o 

desenvolvimento científico da Saúde.  

Assim, gostaríamos de contar com a sua participação nesta pesquisa, contudo o senhor 

(a) tem liberdade de desistir ou interromper a participação neste estudo, sem a 

necessidade de qualquer explicação e sem que isto venha a interferir na sua vida pessoal. 

Endereço das Responsáveis pela pesquisa: 

 Elizabeth De Francesco Daher (Rua Vicente Linhares, nº 1198, Bairro Aldeota, 

Fortaleza-CE, CEP 60135-270 ou pelo telefone: (0**85) 9909-6881) 

 Juliana Ramiro Luna Castro (Rua Frei Mansueto nº 303, aptº 703 Bairro Meireles, 

Fortaleza-CE, CEP: 60.175-070 ou pelo telefone: (0**85) 3263-4566 ou (0**85) 

8671-4566). 
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ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 

participação no estudo, dirija-se ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand da Universidade 

Federal do Ceará – CEP/MEAC/UFC  

Rua Coronel Nunes de Melo, S/Nº - Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366.8338  

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO OU 

DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELO 

PARTICIPANTE:  

Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, concordo 

em dele participae para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO 

EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

Fortaleza,  

Assinatura ou impressão datiloscópica 

do (a) voluntário (a) ou responsável legal 

_________________________________ 

 

Elizabeth De Francesco Daher 

Juliana Ramiro Luna Castro 

 

_____________________________________ 

Nome do profissional que aplicou o TCLE 

 

Endereço d(o,a) participante-voluntári(o,a) 

Domicílio: (rua, praça, conjunto):  

Bloco: /Nº: /Complemento: 

Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone:  

Ponto de referência: 
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APÊNDICE B 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DOS PESQUISADORES ENVOLVIDOS NA 

PESQUISA 

 

 

 

 

Nós, Elizabeth De Francesco Daher e Juliana Ramiro Luna Castro pesquisadoras do 

projeto intitulado “Qualidade de vida em pacientes em hemodiálise com neoplasia: 

associação com o complexo desnutrição-inflamação”, que tem por objetivo Avaliar a 

qualidade de vida dos pacientes oncológicos em hemodiálise de manutenção, considerando o papel do 

Complexo desnutrição-inflamação, estamos cientes do encaminhamento do projeto ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand da Universidade Federal do 

Ceará – CEP/MEAC/UFC e concordamos em participar do mesmo. 

 

 

Fortaleza, ____ de Maio de 2011. 

 

 

_____________________________________ 

Elizabeth De Francesco Daher 

 

_____________________________________ 

Juliana Ramiro Luna Castro 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CIÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO SETOR ONDE 

SERÁ REALIZADO A PESQUISA 

 



82 

 

 

 

 



83 

 

 



84 

 

APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO DE DADOS COMPLEMENTARES 

 

1. Sexo:    (  ) M        (  ) F 

2. Idade: ___________ anos 

3. Tempo de tratamento de hemodiálise: _____________ 

4. Peso: _____________ Kg 

5. Altura: ___________ metros 

6. Paciente oncológico:    (  ) SIM       (  ) NÃO 

 

*Caso a resposta seja SIM, responda as próximas perguntas. 

 

5. Realizou quimioterapia ou radioterapia:    (  ) SIM       (  ) NÃO 

6. A insuficiência renal e a necessidade de hemodiálise surgiram após o tratamento 

oncológico?    (  ) SIM       (  ) NÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANNEEXXOOSS  
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ANEXO A 

VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA SF-36 

  

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 

 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 

quando?  

 

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. 

necessitou de um esforço extra).   

1 2 
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5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como se 

sentir deprimido ou ansioso)?  

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 

como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o 

trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira 

alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante 

as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime de 

maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 

tem se sentindo cheio de 

vigor, de vontade, de 

força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 

tem se sentido tão 

deprimido que nada pode 

anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você 1 2 3 4 5 6 
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tem se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

 

 

e) Quanto tempo você 

tem se sentido com 

muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você 

tem se sentido 

desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 

tem se sentido esgotado? 
1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 

tem se sentido cansado?  
1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

 

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

 
Definitivament

e verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo obedecer  

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 
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ANEXO B 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DE DEPRESSÃO DE HAMILTON (HAM-D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itens Escore Total 

1.Humor depressivo  0-4  

2.Sentimento de culpa 0-4  

3. Suicídio 0-4  

4.Insônia inicial 0-2  

5.Insônia intermediária 0-2  

6.Insônia tardia 0-2  

7.Trabalho e atividades 0-4  

8.Retardo 0-4  

9.Agitação 0-4  

10. Ansiedade psíquica 0-4  

11. Ansiedade somática 0-4  

12.Sintomas somáticos gastrointestinais 0-2  

13.Sintomas somáticos gerais 0-2  

14.Sintomas genitais 0-2  

15. Hipocondria 0-4  

16.Alteração de peso 0-2  

17.Crítica 0-2  

18. Variação diurna 0-2  

19. Despersonalização e desrealização 0-4  

20. Sintomas paranoides 0-4  

21. Sintomas obsessivos e compulsivos 0-4  

Total   
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ANEXO C 

PERNAS INQUIETAS - QUESTIONÁRIO HOPKINS TELEPHONE DIAGNOSTIC 

INTERVIEW – HDTI (TRADUZIDO) 

 

1. Alguma vez teve sensações desconfortáveis ou incomodativas nas pernas que ocorreram 

principalmente quando está sentado ou deitado? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

Se NÃO avançar para 3 

 

2. Essas sensações chegam a ser dolorosas além de desconfortáveis? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

 

3. Alguma vez sentiu a necessidade de mover as pernas principalmente quando está sentado 

ou deitado? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

 

4. Alguma vez experienciou uma cãibra nas pernas? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

Se SIM ir para 4a; Se NÃO ir para 5 

4a. As sensações referidas anteriormente são cãibras nas pernas? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

Se SIM ir para 4b; Se NÃO ir para 5 

4b. As sensações referidas anteriormente são SEMPRE cãibras nas pernas? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

 

5. Quando tem essas sensações e se levanta e anda – enquanto está mesmo a andar – há algum 

alívio dessas sensações? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

(  )NÃO SEI 

Se NÃO ou NÃO SEI ir para 5a 

5a. Se move as suas pernas, tem algum alívio dessas sensações, mesmo que temporariamente? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

 

6. Essas sensações ocorrem alguma vez enquanto está a caminhar? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

Se SIM ir para 6a 

6a. Essas sensações alguma vez começam enquanto está a caminhar? 

(  )SIM 

(  )NÃO 
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7. Essas sensações ocorrem mais frequentemente quando está sentado ou quando está deitado? 

(  )MAIS  

(  )SENTADO 

(  )IGUAL 

(  )MAIS  

(  )DEITADO 

Se “MAIS SENTADO” ir para 7a; Se “MAIS DEITADO” ou “IGUAL” ir para 8 

7a. Seria verdade dizer que tem essas sensações quase que exclusivamente quando está 

sentado? Ou seja, essas sensações ocorrem 90% ou mais quando está sentado? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

 

8. Essas sensações nas pernas pioram ao início da noite em relação a outros  

períodos do dia? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

 

9. Aproximadamente com que idade identificou essas sensações nas suas  

pernas? 

_____ anos de idade 

 

10. Quantos dias por mês teve ou tem essas sensações? 

(  ) < 1 por mês 

(  ) 1 por mês 

(  ) 2-4 vezes por mês 

(  ) 5-15 vezes por mês 

(  ) 16-25 vezes por mês 

(  ) Diariamente 

 

11. A que horas do dia essas sensações geralmente começam? 

(  ) Durante o sono 

(  ) À hora de deitar 

(  ) Depois das 18 horas mas antes da hora de deitar 

(  ) Antes das 18 horas 

(  ) Antes das 12 horas 
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ANEXO D 

ÍNDICE DA QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH (PSQI) 

 

 

Instruções:  

As questões seguintes se relacionam com seus hábitos usuais de dormir, durante apenas o ultimo 

passado mês, apenas. Suas respostas devem indicar a resposta mais precisa para a maioria dos dias 

e noites do passado mês. Por favor, responda todas as questões.  

 

1) Durante o mês passado, à que horas você usualmente vai para cama à noite?  

Horário de deitar: ________  

 

2) Durante o mês passado, em quanto tempo (minutos) leva usualmente para cair no sono cada à 

noite?  

Numero de minutos: _________  

 

3) Durante o mês passado, a que horas você usualmente levanta de manha?  

Horário habitual de levantar _________  

 

4) Durante o mês passado, quantas horas de sono você tem por noite? (isso pode ser diferente do 

número de horas que você ficou na cama)  

Horas de sono por noite: __________  

 

Para cada uma das questões restantes, escolha a melhor resposta (uma). Por favor, responda a 

todas as questões.  

 

5) Durante o mês passado, frequentemente você tem problemas ao dormir porque você...  

 

a) Não consegue dormir em 30 minutos  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

b) Acordar no meio da noite ou madrugada  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana 

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

c) Tem que levantar para ir ao banheiro  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

d) Não consegue respirar confortavelmente  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  
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e) Tosse ou ronca alto  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

f) Sente muito frio  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

g) Sente muito calor  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

h)Tem pesadelos  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

i) Sente dores  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

j)Outra(s) razão(oes), por favor, descreva: 

_________________________________________________________________  

Com que freqüência durante o passado mês você teve problemas para dormir por causa disto? 

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

6) Durante o mês passado, como você gradua sua qualidade total de sono?  

( )Muito bom 

( )Bom  

( )Mal 

( )Muito Mal  

 

7) Durante o mês passado, com que freqüência você tomou remédio (prescrito ou por conta) para 

ajudar você dormir?  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  
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8) Durante o mês passado, com que freqüência você teve problemas para manter-se acordado 

enquanto dirigia, fazia refeições ou participava de uma atividade social?  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

9) Durante o mês passado, quanto problema você apresentou para manter entusiasmo suficiente 

para fazer coisas?  

( )Nenhum problema  

( )Apenas um leve problema  

( )Um pouco de problema  

( )Um grande problema  

 

10) Você tem um companheiro ou colega de quarto?  

( ) Nenhum  

( ) Companheiro/colega em outro quarto  

( ) Companheiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama  

( ) Companheiro na mesma cama  

 

Se você tem um colega de quarto ou um companheiro de cama, pergunte a ele/ela com que 

freqüência no passado mês você...  

a)Você roncou alto  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana 

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

b) Apresentou longas pausas entre uma respiração e outra enquanto dormia  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

c)Movimentos abruptos e puxões de pernas enquanto você dormia  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

d)Episódios de desorientação ou confusão durante o sono  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  

( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana  

 

e)Outra “inquietude” enquanto você dorme, por favor, descreva: ________________  

( )Não durante o passado mês 

( )Uma ou duas vezes por semana  
( )Menos de uma vez por semana 

( )Três ou mais vezes por semana 
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ANEXO E 

COMPLEXO DESNUTRIÇÃO-INFLAMAÇÃO 

 

                                      ESCORES DESNUTRIÇÃO INFLAMAÇÃO       

(A) História clínica relatada pelo paciente:       

1-Diferença de peso ao final da diálise (Comparado com peso de 3 – 6 

meses antes) 

      

0  1  2  3 

Nenhuma diminuição 

de peso ou perca de 

peso < 0,5 kg 

 Pequena perda de 

peso (>0,5 kg mas      

< 1 kg) 

 Perda de peso 

mais de 1 kg mas 

< 5% 

 Perda de peso > 

5% 

2-Dieta diária       

0  1  2  3 

Bom apetite e não 

houve mudança no 

consumo alimentar 

 Dieta sólida um 

pouco abaixo do 

ideal 

 Diminuição 

moderada da dieta 

líquida 

 Líquido 

hipocalórico  

à fome 

3-Sintomas gastrointestinais (SG)       

0  1  2  3 

Sem sintomas, com 

bom apetite 

 Leves sintomas, 

baixo apetite ou 

náuseas 

ocasionais 

 Vômitos 

ocasionais ou 

moderados SG 

  Diarréia 

freqüente,                 

vvômito ou 

anorexia severa 

4-Capacidade funcional (relacionada com comprometimento 

funcional) 

      

0  1  2  3 

Normal a melhora da 

capacidade funcional 

 Dificuldade de 

deambulação ou 

cansaço freqüente 

 Dificuldade em 

atividades 

independentes 

(ex. ir ao 

banheiro) 

 Dependente de 

cama/cadeira, ou 

pouca ou 

nenhuma 

atividade física 

5-Comorbidade incluindo o número de anos em diálise       

0  1  2  3 

Em diálise a menos 

de 1 ano e saudável 

de outra forma 

 Dialisado por 1-4 

anos, ou leve 

comorbidade 

(exceção MCC*) 

 Dialisado > 4 

anos, ou 

moderada 

comorbidade 

(incluindo uma 

MCC*) 

 Paciente grave, 

com múltiplas 

comorbidades (2 

ou mais MCC*) 

(B) Exame físico (de acordo com critério SGA):       

6- Diminuição de reserva de gordura ou perda de gordura 

subcutânea (abaixo dos olhos, tríceps, bíceps, peito)  

      

0  1  2  3 

Normal (nenhuma 

mudança) 

 Leve  Moderada  Severa 

7-Sinais de perda de massa muscular (têmpora, clavícula, escápula, 

costela, quadríceps, joelho, interósseos) 

      

0  1  2  3 

Normal (nenhuma  Leve  Moderada  Severa 
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mudança) 

(C) Índice de massa corporal       

8- Índice de massa corporal: IMC = Peso(Kg)/altura2 (m)       

0  1  2  3 

IMC ≥ 20 Kg/m2  IMC: 18 - 19,99 

Kg/m2 

 IMC: 16 - 17,99  IMC < 16 Kg/m2 

(D) Parâmetros laboratoriais       

9-Albumina       

0  1  2  3 

Albumina ≥ 4.0 g/dL  Albumina: 3.5 - 

3.9g/dL 

 Albumina: 3.0 – 

3.4 g/dL 

 Albumina < 3.0 

g/dL 

10-Capacidade total de ligação de ferro (TIBC**)       

0  1  2  3 

TIBC ≥ 250 mg/dL  TIBC: 200 – 249 

mg/dL 

 TIBC: 150 – 199 

mg/dL 

 TIBC < 150 

mg/dL 

       

TOTAL DE PONTOS: Soma dos 10 componentes acima (0-30)       
*MCC (Major Comorbid Conditions) Incluindo capacidade funcional calsse III ou IV, acometido por SIDA 

(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), severa doença das artérias coronárias, moderada a serva DPOC 

(Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), grande seqüela neurológica, metástase maligna ou quimioterapia 

recente. 

** TIBC = Total Iron Binding Capacity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

ANEXO F 

ÍNDICE DE COMORBIDADES DE CHARLSON 

(CHARLSON COMORBIDITY SCORING SYSTEM – TRADUZIDO) 

UM PONTO 

 

(  ) Infarto do miocárdio 

 (  ) Insuficiência cardíaca congestiva 

 (  ) Doença vascular periférica 

(  )  Demência 

(  )  Doença cerebrovascular 

(  ) Doença pulmonar crônica 

(  )  Doença do tecido conjuntivo 

(  )  Úlcera 

(  )  Doença crônica do fígado 

 

Semi-total 01: __________ 

 

DOIS PONTOS 

 

(  )  Hemiplegia 

(  )  Doença renal severa ou moderada 

(  )  Diabetes 

(  )  Diabetes com complicação 

(  )  Tumor 

(  )  Leucemia 

(  )  Linfoma 

 

Semi-total 02: __________ 

 

TRÊS PONTOS 

  

(  ) Doença do fí gado severa moderada 

 

Semi-total 03: __________ 

 

SEIS PONTOS 

 

(  ) Tumor maligno, metástase 

(  ) SIDA –Síndrome da imunodeficiência adquirida 

 

Semi-total 04: __________ 

 

Soma: Semi-total 01+ Semi-total 02 + Semi-total 03 + Semi-total 04 = _________________ 

 

TOTAL: ______________ 
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ANEXO G 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO H 

ARTIGO ENVIADO PARA REVISTA BLOOD PURIFICATION 

 

 


