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RESUMO
Introdução: Nas últimas décadas, houve um aumento expressivo no número de pacientes idosos
com doença renal crônica iniciando hemodiálise. Assim, nosso objetivo foi avaliar o perfil de
idosos em hemodiálise crônica e comparar a cognição, o humor, a funcionalidade e a qualidade
de vida dos idosos jovens com a de muito idosos.
Métodos: Esse foi um estudo transversal com idosos em programa de hemodiálise crônica no
município de Niterói, RJ, conduzido de julho/2016 a março/2017. Pacientes em hemodiálise
havia pelo menos 3 meses, que tinham 65 anos ou mais quando começaram o tratamento
dialítico, foram convidados a participar, e estratificados de acordo com a idade (65 a 79 anos
ou 80 ou mais anos). Os participantes responderam a um questionário clinicoepidemiológico,
outro para rastreio de depressão (escala de depressão geriátrica), foram submetidos a testes
cognitivos (mini exame do estado mental [MEEM], teste do relógio [TDR] e teste de fluência
verbal [TFV]), a uma avaliação funcional (escaladas de Katz, Lawton e Palliative Performance
Scale [PPS]) e a outra de qualidade de vida (36-Item Short Form Health Survey).
Resultados: Dos 125 pacientes elegíveis, 124 concordaram em participar. A idade média foi de
76 ± 6 anos (28% ≥ 80 anos), 56% eram homens e 55% tinham ≥ 8 anos de escolaridade.
Achados sugestivos de depressão foram encontrados em 38%. A prevalência de déficit
cognitivo foi 38%, 70% e 30%, pelo MEEM, TDR e TFV, respectivamente. A prevalência de
qualquer déficit foi maior entre os muito idosos (94% vs. 72%, P = 0,007), assim como de
dependência funcional grave, tanto pelo Katz, como pelo Lawton ou pelo PPS (33% vs. 7%,
14% vs. 2% e 20% vs. 0%, respectivamente; todos com valor de P < 0,05). Os escores de
qualidade de vida foram semelhantes entre os dois grupos etários, exceto pelo domínio da
capacidade funcional, pior no grupo com ≥ 80 anos (P = 0,03).
Conclusão: Os pacientes idosos em hemodiálise crônica apresentam elevada prevalência de
déficit cognitivo e dependência funcional, especialmente os muito idosos, além de depressão,
mas estes últimos não possuem pior qualidade de vida em relação aos idosos mais jovens,
exceto pelo aspecto da capacidade funcional.

Palavras-chaves: hemodiálise, idosos, muito idosos, cognição, qualidade de vida.
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ABSTRACT

Introduction: In the past decades, there was a marked rise in the number of elderly patients with
end-stage renal disease starting hemodialysis. Thus, our aim was to evaluate the profile of
elderly patients on maintenance hemodialysis and to compare the cognition, humor,
functionality and quality of life of young older patients with those of the oldest old.
Methods: This was a cross-sectional study of all elderly patients on maintenance hemodialysis
in Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil, conducted from July/2016 to March/2017. Subjects on
hemodialysis for at least 3 months who were 65 years of age or older by the time they started
the dialysis treatment were invited to participate and stratified according to age (65 to 79 years
or 80 years or more). Participants answered a clinical-epidemiological questionnaire and the
Geriatric Depression Scale, and were submitted to cognition tests (mini mental state
examination [MMSE], clock-drawing test [CDT] and verbal fluency test [VFT]), a functional
(Katz, Lawton and Palliative Performance Scale [PPS]) and a quality of life assessment (36Item Short Form).
Results: Among the 125 eligible patients, 124 agreed to participate. Age was 76 ± 6 years (28%
≥ 80 years-old), 56% were men and 55% had ≥ 8 years of schooling. Findings suggesting
depression were found in 38%. Prevalence of cognitive deficit was 38%, 70% and 30%, using
MMSE, CDT and VFT, respectively. Prevalence of any cognition deficit was higher among the
very old patients (94% vs. 72%, P = 0.007), as well as the prevalence of severe functional
impairment by any assessment modality (33% vs. 7%, 14% vs. 2% and 20% vs. 0%, by Katz,
Lawton and PPS, respectively; all with P < 0,05). Quality of life scores between the age groups
were similar, except for the functional capacity dimension, which was worse in very old
subjects (P = 0.03).
Conclusion: Elderly patients on maintenance hemodialysis have a high prevalence of cognitive
deficit and functional impairment especially among the very old, as well as depression, but this
latter group does not have a worse quality of life except for the functional capacity dimension.

Keywords: hemodialysis, elderly, oldest old, cognition, quality of life.
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

1.1 TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E EPIDEMIOLÓGICA
Com o envelhecimento populacional e o aumento da esperança de vida ao nascer e a
qualquer idade, a fase da vida que se inicia aos 60 anos (ponto de corte para definição de idoso,
segundo o Ministério da Saúde [MS]) se prolongou. Esse prolongamento resultou em um
aumento da heterogeneidade do segmento considerado idoso, levando a subdivisões, de modo
que os indivíduos com 80 anos ou mais passaram a ser considerados muito idosos (Ministério
de Saúde, 2006), recebendo inclusive prioridade especial por lei desde o ano de 2017 (Brasil,
2017). Essa parcela de idosos corresponde à população que cresce de forma mais acelerada no
Brasil (Camarano & Kanso, 2016) e no mundo (Campion, 1994).
A transição demográfica é acompanhada pela transição epidemiológica, com aumento
na prevalência de doenças crônico-degenerativas, a exemplo da doença renal crônica (DRC),
especialmente entre os idosos.
Atualmente, os idosos correspondem a quase metade dos pacientes em hemodiálise nos
Estados Unidos da América (EUA) (United States Renal Data System, 2017). No Brasil, os
dados epidemiológicos são escassos. Mas, de acordo com um censo publicado no Jornal
Brasileiro de Nefrologia, dos mais de 100 mil pacientes em diálise no Brasil no ano de 2013,
31% tinham mais de 65 anos e cerca de 5% tinham mais de 80 anos (Sesso et al., 2014).

1.2 SOBREVIDA DOS IDOSOS EM TERAPIA DIALÍTICA

Estudos mostram que, embora a incidência de diálise entre os pacientes octagenários e
nonagenários tenha aumentado consideravelmente nas últimas décadas, a sobrevida desse grupo
se mantém modesta, e a idade avançada é o principal fator demográfico de risco para
mortalidade na DRC terminal (Kurella et al., 2007; Cavalli et al., 2010).
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Nos EUA, no ano de 2014, a sobrevida em um ano foi de 63% e 55% para os pacientes
que iniciaram tratamento dialítico nas faixas etárias de 80-85 anos e de 85 anos ou mais,
respectivamente (USRDS, 2017).
Na Europa, entre os anos de 2007 a 2011, a mortalidade em um e dois anos para os
pacientes que iniciaram o tratamento dialítico com 75 anos ou mais foram, respectivamente,
24% e 41% (ERA-EDTA, 2015).
No Brasil, no que tange o risco de morte por faixa etária, um estudo longitudinal
avaliando incidência de hemodiálise na população geral encontrou uma sobrevida em 5 anos de
38% para os pacientes com 60 anos ou mais (Matos et al., 2011). Esse estudo não analisou
separadamente a parcela de pacientes muito idosos.

1.3 QUALIDADE DE VIDA

Tradicionalmente, a medicina é uma ciência focada no diagnóstico e tratamento das
doenças, com o objetivo primordial de cura ou redução na mortalidade. No entanto, a transição
epidemiológica e a “revolução da longevidade” (Kalache, 2014) tornaram imperativa a
valorização de desfechos que preconizam um envelhecimento ativo, com qualidade de vida. Os
anos a mais na sobrevida podem significar anos de sofrimento e infelicidade, um tempo de
perdas, incapacidade e dependência (Paschoal, 2011).
Morbidade não é sinônimo de má qualidade de vida; mesmo em condições adversas,
muitos idosos se sentem felizes e se dizem contentes com suas vidas. Portanto, a medida de
qualidade de vida se dá por instrumentos subjetivos, em que se tentam compreender as
diferentes perspectivas dos indivíduos, sob múltiplas dimensões (física, psicológica, social) e
múltiplas variáveis (percepção de saúde, capacidade funcional, bem-estar subjetivo, satisfação
pessoal) (Paschoal, 2011).
Até hoje, já foram publicados diversos instrumentos para avaliação de qualidade de
vida: o instrumento desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde composto de 100
questões - WHOQOL-100; sua versão resumida - WHOQOL-BREF; o questionário
multidimensional de qualidade de vida relacionada à saúde - Short Form (SF)-36
(Ware&Sherbourne, 1992); o Nottingham Health Profile (NHP); o Sickness Impact Profile
(SIP); o Dartmouth Primary care Cooperative Information Project (COOP) Charts; o Quality
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of Well-Being (QWB) Scale; o Health Utilities Index (HUI); o EuroQol Instrument (EQ-5D)
e outros. Dos instrumentos relacionados à saúde, o mais utilizado mundialmente é o SF-36
(Coons et al., 2000). Este último já foi validado no Brasil (Ciconelli RM, 1997), tendo sido
também utilizado para pacientes em hemodiálise (Castro et al., 2003; Martin & Cesarino,
2005), e em populações idosas (Pimenta et al., 2008).
São escassos os estudos avaliando a qualidade de vida de idosos em diálise, mas em
geral, sugerem que o aspecto psicossocial é semelhante entre os idosos em diálise e os da
população em geral, ou até mesmo melhor em relação aos jovens em diálise; já o aspecto
funcional é pior nos idosos em diálise independentemente do grupo com o qual se compara,
idosos da população geral ou jovens em terapia renal substitutiva (TRS) (Lamping et al., 2000;
Valderrábano et al., 2001; Kutner & Jassal, 2005; Unruh et al., 2008; Kurella et al., 2009).
Sobre o comportamento da qualidade de vida antes e depois do tratamento dialítico, um
pequeno estudo nos EUA sugere que esta se mantém estável, mas vale ressaltar que este estudo
avaliou apenas adultos não idosos (Rivara et al., 2015). Outro estudo que avaliou a satisfação
com a vida entre pacientes com DRC avançada em hemodiálise e outros em tratamento
conservador/paliativo mostrou que esta variável cai no primeiro grupo e se mantém estável no
segundo (Da Silva-Gane et al., 2012). Há, na literatura, relatos de casos com pacientes
centenários que sugerem que o início da terapia dialítica possa prolongar a vida com boa
qualidade mesmo nesses pacientes, levando-se em conta desejo, cultura e crença dos mesmos
(Dharmaraian et al., 2004; Gabbay et al., 2013), mas não encontramos estudos robustos que
sugiram a mesma relação.
No Brasil, um estudo transversal realizado com pacientes que iniciaram tratamento de
diálise peritoneal encontrou menores índices de qualidade de vida nos subgrupos de pacientes
idosos e diabéticos (Grincenkov et al., 2011).

1.4 COGNIÇÃO

As funções cognitivas são as funções biológicas mais complexas do ser humano.
Referem-se a conhecimento e dividem-se em diversos domínios: velocidade de processamento,
atenção, memória, linguagem, habilidade visuoespacial e função executiva – esta última
referindo-se à capacidade de planejamento, organização, abstração, flexibilização, resolução de
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problemas e julgamento crítico. O rebaixamento cognitivo pode ser origem educacional (falta
de ensino) e ocorre até certo ponto mesmo no envelhecimento saudável; mas pode significar
doença no sistema nervoso central, de causa reversível ou irreversível. Quando o
comprometimento cognitivo envolve mais de um domínio da cognição, promove perda
funcional e evolui com piora progressiva, caracteriza-se um quadro de demência. E, dentre as
demências, destacam-se as neurodegenerativas, como a de origem vascular e a doença de
Alzheimer.
Dada a relevância do tema, o impacto no dia-a-dia dos pacientes e familiares, e a relação
com maior mortalidade (Couchoud et al., 2009; Cavalli et al., 2010), os déficits cognitivos têm
sido cada vez mais estudados. Mas, na DRC, os estudos ainda são muito limitados.
Acredita-se que, de forma geral, os pacientes em TRS apresentam maior prevalência de
déficit cognitivo e demência, podendo a DRC ser um fator de risco independente para essas
comorbidades (Seliger et al., 2004; Kurella et al., 2005; Murray et al., 2006; Barzilay et al.,
2008; Vupputuri et al., 2008; Khatri et al., 2009; Weiner et al., 2009; Cavalli et al., 2010;
Tamura et al., 2010; Tamura et al., 2011). Apesar disso, parece que essa prevalência é ainda
subestimada, e que a detecção é falha nessa população (Seliger et al., 2004; Khatri et al., 2009).
Ainda, não se sabe se a relação é com a TRS ou com a DRC avançada propriamente dita, nem
se a modalidade de terapia (hemodiálise, diálise peritoneal, transplante renal) interfere no
desfecho em questão. Os estudos publicados até o momento são pequenos e controversos
(Seliger et al., 2004; Tamura et al., 2010; Tamura et al., 2011; Nasser et al., 2012; Rakoczy,
2014; Lin et al., 2015).
Quanto à etiologia das demências no paciente com DRC avançada, ao contrário do que
se observa na população geral, a demência vascular parece ser mais prevalente que a doença de
Alzheimer, embora se reconheça que as lesões vasculares podem na verdade modificar o curso
da doença de Alzheimer e vice-versa (Fukunishi et al., 2002; Seliger et al., 2004; Fotuhi et al.,
2009; Tamura et al., 2011).
Sob o aspecto do melhor instrumento de medida de déficit cognitivo na DRC, até 2011
nenhuma escala havia sido validada (Tamura et al., 2011). Na Alemanha, um estudo comparou
o Montreal Cognitive Assessment (MoCA) com o mini-exame do estado mental (MEEM) numa
população de adultos com DRC, maioria não idosos, e concluiu que o primeiro seria mais
adequado para o rastreio que o segundo, por contemplar a função executiva, com melhores taxas
de sensibilidade e especificidade (Tiffin-Richards et al., 2014). Mas acreditamos que, de forma
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geral, o MEEM é o melhor método para o nosso estudo, já que é o teste mais conhecido e
estudado no mundo todo, sendo considerado padrão ouro em pesquisa de cognição, além de
possuir validação para a população brasileira (Lourenço &Veras, 2006; Tamura et al., 2011).
Considerando-se de forma mais específica a terapia de hemodiálise, alguns estudos têm
levantado a hipótese de que a menor dose da sessão dialítica, com tempo mais prolongado ou
maior frequência, está associada a menor risco de déficit cognitivo (Couchound et al., 2009;
Cavalli et al., 2010; Chou et al., 2015).
No Brasil, encontramos um estudo transversal unicêntrico que mostrou que, assim como
na população em geral, nos pacientes adultos em hemodiálise, a idade mais avançada, menor
escolaridade e menor renda per capita estão relacionadas à maior prevalência de déficit
cognitivo (Da Silva et al., 2010). Outro estudo transversal sugere que os pacientes em
hemodiálise tendem a apresentar pior perfil cognitivo do que pacientes com DRC em estágios
mais precoces ou do que o grupo controle, sem DRC (Condé et al., 2010).

1.5 FUNCIONALIDADE

Dentro do contexto clínico-geriátrico, funcionalidade refere-se à independência e
autonomia do indivíduo dentro de suas tarefas de vida diária. A perda de funcionalidade pode
ser decorrente de um déficit físico ou cognitivo e, na população em geral e também nos
pacientes com DRC em diálise, está relacionada à maior incidência de déficit cognitivo, menor
qualidade de vida, pior saúde mental, maior incidência de depressão, além de maior taxa de
mortalidade e admissão hospitalar (Kurella et al., 2004; Murray et al., 2006; Johansen et al.,
2007; Polne et al., 2011;Theofilou, 2013; Kavanagh et al., 2015).
A dependência funcional é extremamente comum nos pacientes muito idosos em diálise
(DeOreo, 1997; Fukunishi et al., 2002; Kurella et al., 2004; Lourenço & Veras, 2006; Murray
et al., 2006; Cook &Jassal, 2008; Li et al., 2008; Fotuhi et al., 2009; Tamura et al., 2009; Cavalli
et al., 2010; Condé et al., 2010; Schell et al., 2010;Polner et al., 2011; Farrokhi&Jassal, 2013;
Da Silva et al., 2014; Tiffin-Richards et al., 2014; Chou et al., 2015; Lin et al., 2015; Kavanagh
et al., 2015), mas não se sabe como o tratamento interfere nessa variável. Um estudo
longitudinal prospectivo realizado nos EUA com idosos residentes em instituição de longa
permanência para idosos (ILPI) mostrou que ocorre perda funcional após o início da diálise

19

(Tamura et al., 2009), e outros autores sugerem a mesma evolução entre idosos que inicialmente
não residiam em ILPI (Jassal et al., 2009; Cornelies et al., 2011).
Existem diversos instrumentos para avaliação funcional do idoso: Avaliação Funcional
Breve, de Lachs et al (1990); o POMA (Performance-Oriented Mobilty Assessment) (Gomes,
2003.); o Índice de Barthel (Mahoney & Barthel D, 1965; Minosso et al., 2010); o FAQ (The
Functional Activities Questionnaire) (Pfeffer et al., 1982); o SMAF (Le Système de Mésure de
l’Autonomie Fonctionnelle) (Hebert et al., 1988); as escalas de Katz (1983) e de Lawton &
Brody (1969), entre outros.

1.6 DEPRESSÃO

O transtorno depressivo é o quadro psiquiátrico mais frequentemente descrito em
pacientes com DRC terminal. Altamente prevalente, possui significativo impacto sobre a
adesão terapêutica, estado nutricional e prognóstico desses pacientes (Van Doorn et al., 2004;
Moreira et al., 2014), tendo sido destacado como um previsor de mortalidade nessa população
(Balogun et al, 2011). Mas, apesar disso, grande parte dos casos permanece subdiagnosticada e
tratada de forma inapropriada (Van Doorn et al., 2004; Moreira et al., 2014).
O diagnóstico de depressão é essencialmente clínico, e os critérios diagnósticos estão
descritos no DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, versão 5) mas,
para facilitar o reconhecimento dessa condição na prática clínica, foram desenvolvidos
diferentes instrumentos, entre os quais se destacam: o Inventário de Depressão de Beck (Beck
et al., 1974); a Escala de Depressão do Center for Epidemiological Studies – CES-D (Batistoni
et al., 2007); e a Escala de Depressão Geriátrica (EDG), especialmente desenvolvida para uso
em idosos, sendo de mais fácil entendimento e com poucas opções de resposta (Sheik &
Yesavage, 1986).
Poucos estudos foram publicados sobre depressão e pacientes muito idosos em diálise.
No Brasil, dois estudos com adultos em hemodiálise encontraram uma prevalência de 20 a 23%
de depressão (Stasiak et al., 2014; Costa & Coutinho, 2016).
Há indícios de que a síndrome depressiva, assim como outras síndromes geriátricas,
seja tão comum em idosos em diálise quanto em idosos com câncer (Parlevliet et al., 2012).
Assim como na população geral, sugere-se que a depressão seja fator de risco para
déficit cognitivo também nos idosos em diálise (Dong et al., 2016). Mas talvez a prevalência
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de depressão nos pacientes em diálise seja semelhante entre os muito idosos e os mais novos
(Van Doorn et al., 2004).

1.7 INDICAÇÃO DE TERAPIA DIALÍTICA

Na prática clínica atual, observa-se que os idosos encaminhados para o nefrologista e,
consequentemente para a diálise, costumam ser pré-selecionados pelo médico generalista,
clínico geral ou outra especialidade; isto é, em geral possuem menor prevalência de câncer, são
mais bem controlados das doenças de base e mais independentes. Dessa forma, a maioria dos
estudos desenhados para prognosticar essa população possuem um relevante viés de seleção, e
o benefício em se iniciar diálise nos pacientes idosos com muitas comorbidades ainda é
controverso (Moranne et al., 2012). Alguns estudos sugerem que estes idosos sejam tratados
conservadoramente por um período prolongado, já que neste subgrupo o efeito da diálise na
sobrevida não seria significativo. No entanto, vários estudos sugerem que a diálise diminuiria
a mortalidade mesmo nos pacientes muito idosos, e os autores tendem a concordar que a idade
isoladamente não deveria ser um fator importante para indicar ou contraindicar a terapia
dialítica. Mais importante seria avaliar a expectativa de vida, independentemente da doença
renal, as comorbidades e a funcionalidade (Joly et al., 2003; Kurella et al., 2007; Murtagh et
al., 2007; O’Hare et al., 2007; Carson et al., 2009; El-Ghoul et al., 2009; Jassal & Watson, 2009;
Tamura et al., 2009; Cavalli et al., 2010; Chandna et al., 2011).

1.8 CUIDADOS PALIATIVOS NA DRC

Segundo a Organização Mundial de Saúde, “Cuidado Paliativo é uma abordagem que
promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que
ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a
identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física,
psicossocial e espiritual” (Manual de Cuidados Paliativos, 2012).
Os cuidados paliativos podem ser oferecidos em paralelo a medidas que prolongam a
sobrevida, como a hemodiálise. Já os cuidados de fim de vida se restringem a um período em
que tratamentos potencialmente modificadores de doença tornam-se fúteis, pois o prognóstico
normalmente é inferior a 6 meses de vida, independentemente do tratamento – Figura 1. Em
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ambos os casos, as medidas de suporte ajudam o paciente a lidar melhor com o tempo que ainda
tem de vida e com a perspectiva da morte (Kurella et al., 2007).
As pessoas em geral, leigos ou profissionais da saúde, reconhecem com mais facilidade
a indicação de cuidados de fim de vida para o paciente que está morrendo, para o qual
tratamentos antes modificadores de doença tornam-se fúteis, mas os cuidados paliativos estão
indicados desde momentos mais precoces na evolução da doença, concomitante à TRS e outros
tratamentos curativos para comorbidades e complicações. Os cuidados devem ser oferecidos
continuamente, em diversos momentos, desde o diagnóstico da DRC, antes de iniciar diálise
(oferecendo, se for o caso, tratamento conservador como alternativa), e durante o tratamento
dialítico (evitando internações com procedimentos invasivos e fúteis no fim da vida). Oferecer
os cuidados paliativos apenas nos últimos dias de vida não permite reconhecer suficientemente
todas as demandas do paciente e da família, nem aliviar todo o sofrimento e promover uma
morte digna.
No contexto da DRC terminal, existe uma necessidade clara da instituição de programas
de tratamento conservador e também de suporte aos pacientes que recebem TRS, especialmente
os idosos. O atual modelo de assistência é pobremente equipado para lidar com a complexidade
dos aspectos familiares, sociais, comportamentais e médicos que tipicamente afetam esses
pacientes. As clínicas de diálise estão desconectadas dos hospitais gerais, das unidades básicas
de saúde e das outras especialidades médicas; o atendimento é fragmentado, e os pacientes
sofrem com sintomas mal tratados (dor, fadiga, distúrbio do sono, prurido, anorexia e náusea)
e com tratamentos fúteis no fim da vida; isto é, cuidados complexos e caros que não atendem
às suas reais necessidades (Tamura & Meier, 2013; Berns, 2016).
Embora a terapia dialítica prolongue a sobrevida da maioria dos pacientes com DRC
terminal, há evidências de que isso talvez não ocorra com pacientes muito idosos ou com alta
taxa de comorbidades, além de não restaurar a saúde, a funcionalidade e a qualidade de vida
(Tamura & Meier, 2013; Berns, 2016; Morton et al., 2016; Raghaven & Holley, 2016; TamTham & Thomas, 2016; Verberne et al., 2016).
Diante da progressão da doença renal, é importante que o médico planeje os cuidados
de forma centrada no paciente, deliberando a tomada de decisão, respeitando seus desejos e
seus valores, e sabendo comunicar de forma clara, conforme a demanda do paciente e da
família, as questões sobre prognóstico, as opções terapêuticas disponíveis e o objetivo do
tratamento (Berns, 2016; Raghavan & Holley, 2016; Tamura & Meier, 2013; Tam-Tham &
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Thomas, 2016). Para os pacientes, o risco de morte parece não ser tão importante quanto para
os cuidadores. Para os primeiros, os desfechos mais importantes são o controle dos sintomas, o
tempo livre de diálise, a capacidade de viajar e trabalhar e o impacto na família. Muitos relatam
que a decisão de iniciar TRS se deu por decisão do médico e familiares, não pelos seus próprios
desejos; poucos conversam sobre o fim de vida nos últimos meses antes da morte (Berns, 2016).
Por isso existe uma preocupação internacional crescente acerca dos cuidados paliativos.
O reconhecimento pelas sociedades de nefrologia de que o atual modelo de TRS não oferece
um cuidado holístico e adequado aos pacientes é o primeiro passo para a formulação de políticas
que renovem esse modelo. Como já foi apontado nos EUA (Tamura& Meier, 2013), é
necessário que se reconheça também no Brasil as principais barreiras à implementação do
cuidado paliativo no contexto da DRC terminal: avaliação precária dos pacientes, baixa
capacitação da equipe e pouca evidência científica sobre o tema.
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Figura 1 – Curva de evolução da DRC em cuidados paliativos.

Fonte: Adaptado de Davison et al., 2015.
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2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

Estudar o perfil dos pacientes em hemodiálise crônica do município de Niterói, RJ, nos
anos de 2016/2017, que iniciaram este tratamento com 65 anos ou mais.

2.2 ESPECÍFICOS

1. Avaliar a funcionalidade, a cognição, o humor e a qualidade de vida dos pacientes em
hemodiálise crônica do município de Niterói, RJ, nos anos de 2016/2017, que iniciaram
este tratamento com 65 anos ou mais;
2. Comparar a funcionalidade, a cognição, o humor e a qualidade de vida dos pacientes em
hemodiálise crônica do município de Niterói, RJ, nos anos de 2016/2017, com 80 anos
ou mais, em relação àqueles na faixa de 65 a 79 anos no momento do estudo.
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS

3.1 DESENHO DO ESTUDO

Este foi um estudo transversal observacional, tipo censo, envolvendo as quatro unidades
de diálise ambulatorial do município de Niterói, RJ (Clínica de Diálise do Ingá, Clínica de
Doenças Renais São Lourenço, Clínica de Depuração Extra-Renal e Clínica Nefrológica Ltda),
no período de julho de 2016 a março de 2017. Foram elegíveis para participar deste estudo
todos os pacientes em hemodiálise crônica havia pelo menos 3 meses e que haviam iniciado o
tratamento a partir dos 65 anos, e foram excluídos aqueles que se submeteram a outra
modalidade de TRS (diálise peritoneal ou transplante renal) previamente. Este estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, da
Universidade Federal Fluminense, Niterói- RJ, sob nº CAAE: 53503216.3.0000.5243.

3.2 AVALIAÇÕES

Após a obtenção do consentimento informado, foram avaliadas as características
clínico-demográficas, laboratoriais e geriátricas dos participantes.

3.2.1 Avaliações demográfica e clínica

Os dados clínicos considerados na admissão no estudo foram idade, sexo, raça/etnia,
escolaridade, sistema de saúde assistencial, peso corporal, altura, índice de massa corporal,
etiologia da DRC, tempo de TRS, presença de diabetes, outras comorbidades, medicações em
uso, tipo de acesso vascular, frequência de diálise e horas de diálise por semana.
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3.2.2 Avaliações laboratoriais

Os pacientes foram submetidos a avaliações laboratoriais padrões, conforme a rotina
das unidades de diálise, e os dados foram extraídos do prontuário.
Fez parte da avaliação de todos os pacientes em hemodiálise nas clínicas coparticipantes
a realização dos exames descritos abaixo:
3.2.2.1- Mensal- Hemograma completo, uréia pré e pós-HD, creatinina, potássio,
cálcio, fósforo, glicose (diabéticos).
3.2.2.2- Trimestral- PTH, fosfatase alcalina, ferritina, ferro e saturação da transferrina,
HbA1c (diabéticos), albumina.
3.2.2.3- Semestral- 25-hidroxi-vitamina D e sorologias de hepatite B e C.
3.2.2.4- Anual- alumínio, TSH, T4 livre, lipidograma, anti-HIV.
Outros exames complementares foram realizados seletivamente para os pacientes com
convênio privado, conforme rotina adicional da clínica de origem e avaliação do médico
responsável: bicarbonato, vitamina B12 e proteína C reativa.

3.2.3 Avaliação quanto à presença de depressão

Para rastreio de depressão, optamos pela EDG (Sheik & Yesavage, 1986), que foi
inicialmente validada no Brasil em 1999 por Almeida, e, depois, especificamente para os idosos
(Paradela et al.,2005). Neste último estudo, com idosos num ambulatório geral na cidade do
Rio de Janeiro, Paradela demonstrou sensibilidade de 81% e especificidade de 71% com o ponto
de corte de 5/6 (não-caso/caso). O instrumento também foi validado para idosos em
hemodiálise, comparado ao inventário de depressão de Beck, tendo sido o ponto de corte 4/5
no EDG o de maior acurácia, com sensibilidade de 63% e especificidade de 82%, e encontrada
uma prevalência de depressão de 32,3% naquela população (Balogun et al., 2011).
O EDG produz 15 respostas dicotomizadas, para as quais se pontua 0 ou 1, e esses
pontos se somam no resultado final (Sheik & Yesavage, 1986). Um valor ≥ 6 foi considerado
indicativo de depressão no presente trabalho (anexo1).
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3.2.4 Avaliação funcional

A fim de se determinar a funcionalidade, foram aplicadas as escalas de Katz (1983), de
Lawton & Brody (1969) e o PPS (do inglês, Palliative Performance Scale) (Anderson et al.,
1996) versão 2.
As duas primeiras escalas são utilizadas tanto na prática clínica como em pesquisa, no
Brasil e no mundo, para determinar o grau de independência nas atividades básicas e
instrumentais de vida diária. A escala de Katz (anexo 2) foi adaptada ao Brasil em 2008 (Lino
et al., 2008), e a escala de Lawton (anexo 3) também é amplamente utilizada no meio da
geriatria e gerontologia (Santos & Virtuoso, 2008).
O PPS (anexo 4) é de autoria mais recente do Victoria Hospice - Canadá, desenvolvido
em 1996, aperfeiçoado em 2002 (Victoria Hospice Society, 2001) e traduzida por Maria Goretti
e Ricardo Tavares em 2009, São Paulo. É uma ferramenta amplamente usada em cuidados
paliativos para avaliação física e funcional (Carvalho &Parson, 2012).
Neste estudo, estratificamos a pontuação das 3 escalas da seguinte forma:
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3.2.5 Avaliação cognitiva

Para a avaliação cognitiva, foram realizados o MEEM (Folstein et al., 1975) (anexo 5),
o teste de desenho do relógio (TDR) (Manos & Wu, 1994) (anexo 6) e o teste de fluência verbal
(TFV) (anexo 7), na categoria “animais” (Brucki et al., 1997). Essa categoria do TFV faz parte
do CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer´s Disease) (Mirra et al., 1991),
uma bateria de testes neuropsicológicos amplamente utilizada no Brasil e no mundo. Todos os
três possuem validação na nossa população (Bertolucci et al., 1994; Bertolucci et al., 2001;
Atalaia-Silva & Lourenço, 2008).
Os pontos de corte usados para definir presença de déficit cognitivo pelo MEEM foram
19 e 23, para pacientes sem e com escolaridade formal, respectivamente (Almeida, 1998).
Almeida demonstrou, com esses pontos de corte, sensibilidade e especificidade para o
diagnóstico de demência de 80,0% e 71,0% para pacientes sem escolaridade e de 77,8% e
75,4% para pacientes com escolaridade formal prévia, respectivamente.
A pontuação do TDR seguiu as instruções de Manos e Wu, com ponto de corte de 7/8
(caso/ não caso) num total de 10 (Manos & Wu, 1994).
A presença de déficit cognitivo pelo TFV foi considerada nas listas com menos de 9 ou
13 palavras, para indivíduos com menos de 8 anos de escolaridade ou mais que 8 anos,
respectivamente (Brucki et al., 1997). A categoria “animais” do TFV, que foi a que usamos,
apresenta maior sensibilidade na detecção de doença de Alzheimer, e reflete o funcionamento
do lobo temporal no que se refere à habilidade de recuperar informações guardadas na memória
por meio da organização do pensamento e estratégias para a busca de palavras (Rodrigues et
al., 2008). Possui acurácia elevada para o diagnóstico de demência em idosos e, pela praticidade
de aplicação, recomenda-se sua associação ao MEEM no rastreio dessa síndrome geriátrica
(Nitrini et al., 1994).

3.2.6 Avaliação de qualidade de vida

No presente trabalho, a qualidade de vida foi documentada através do SF-36 (anexo 8),
cuja avaliação engloba 8 domínios: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor,
estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, limitações por aspectos emocionais e saúde
mental. Não possui pontos de corte; é usado para comparar duas ou mais populações,
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permitindo comparações também com o padrão da população geral. As pontuações são
determinadas usando o método Likert para avaliações sumárias, com transformação linear
numa escala de 0 a 100. Notas maiores indicam melhor qualidade de vida relacionada à saúde
(Severo et al., 2006).

3.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS

As variáveis contínuas foram expressas como média ± desvio-padrão (DP) no caso de
distribuição Gaussiana, e mediana com intervalos interquartis (IQR) se distribuição nãoGaussiana; variáveis discretas foram expressas por sua frequência.
Comparações das médias entre os grupos foram feitas pelo teste de t, quando a
distribuição foi Gaussiana ou teste de Mann-Whitney, em caso de distribuição não-Gaussiana.
Comparações entre as frequências foram feitas pelo teste exato de Fisher.
Em todos os casos, a hipótese nula foi rejeitada quando valor de P foi < 0,05.
As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa SPSS, versão 18,0
para Windows (Chicago, Illinois, EUA).
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4 RESULTADOS

Dos 136 pacientes inicialmente elegíveis para participar do estudo, 11 foram excluídos
por terem iniciado TRS por outro método antes de migrarem para a hemodiálise (7 por diálise
peritoneal e 4 por transplante renal). Além destes, 1 recusou-se a participar do estudo, e 3 não
realizaram os testes cognitivos. Um total de 124 pacientes foram efetivamente incluídos na
análise.

4.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DEMOGRÁFICAS

A idade média no momento do estudo foi de 76 anos, sendo que quase um terço
correspondeu aos muito idosos, e, destes, menos de 40% iniciaram o tratamento dialítico já com
80 anos mais. Do total de pacientes avaliados, a maioria eram homens, brancos, tinham 8 anos
ou mais de escolaridade e tinham o tratamento financiado pela saúde suplementar. As principais
características da população do estudo estão descritas na Tabela 1.

31
Tabela 1 – Principais características clínicas e demográficas dos idosos em
hemodiálise crônica no município Niterói, RJ, em julho 2016 – março 2017.

Valor
Variável
N = 124
Idade (anos), média ± DP

76,0 ± 6,2

Idade início HD (anos), média ± DP

72,9 ± 5,8

Tempo em HD (meses), mediana (IIQ)

25 (11-58)

Sexo masculino, n (%)

69 (55,6)

Brancos, n (%)

72 (58,1)

Escolaridade ≥ 8 anos, n (%)

68 (54,8)

Convênio privado, n (%)

80 (64,5)

Índice de massa corporal, média ± DP

23,6 ± 5,2

Diabetes, n (%)

70 (56,5)

DP= desvio-padrão, IIQ= intervalo interquartil; HD= hemodiálise

O grupo de muito idosos tinha mais tempo em hemodiálise do que o grupo de idosos
com menos de 80 anos, e também houve diferença entre os dois grupos nas seguintes variáveis:
média de peso e índice de massa corporal (IMC), prevalência de diabetes mellitus (DM), doença
arterial coronariana, polipatologia (isto é, hipertensão a diabetes e/ou doença arterial manifesta
em mais de um órgão-alvo), déficit auditivo grave não corrigido por prótese, doença tireoidiana
e história de tabagismo (Tabela 2).
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Tabela 2 – Características clínicas e demográficas, comparando pacientes com <80
anos e ≥80 anos, no município Niterói, RJ, em julho 2016 – março 2017.
Todos

< 80 anos

≥ 80 anos

Valor

(n= 124)

(n= 89)

(n= 35)

de P

Idade (anos)

76,0 ± 6,2

72,6 ± 3,8

82,9 ± 3,6

-

Sexo masculino, n (%)

69 (55,6)

54 (60,7)

15 (42,9)

0,11

Brancos, n (%)

72 (58,1)

54 (60,7)

18 (51,4)

0,42

Escolaridade ≥ 8 anos, n (%)

68 (54,8)

51 (57,3)

16 (45,7)

0,32

Plano de saúde suplementar, n (%)

80 (64,5)

56 (62,9)

24 (68,6)

0,68

Distância da residência (Km)

4 (2-11)

5 (2 – 12)

4 (2 – 10)

0,59

Idade de início na HD (anos)

72,9 ± 5,8

70,5 ± 3,8

79,1 ± 5,2

-

Tempo em HD (meses)

25 (11-58)

21 (8,5 – 40)

39 (16 – 73)

0,0016

65,63 ± 14,29

68,26 ± 14,16

59,40 ± 12,60

0,0016

IMC (Kg/m2)

23,6 ± 5,2

24,35 ± 5,04

21,72 ± 5,09

0,0101

Diabetes, n (%)

70 (56,5)

56 (62,9)

14 (40,0)

0,0269

Hipertensão arterial, n (%)

121 (97,6)

88 (98,9)

33 (94,3)

0,19

Doença arterial coronariana, n (%)

38 (30,6)

33 (37,1)

5 (14,3)

0,0167

DAOP, n (%)

22 (17,7)

19 (21,3)

3 (8,6)

0,12

Doença cerebrovascular, n (%)

29 (23,4)

22 (24,7)

7 (20,0)

0,64

Múltiplas morbidades, n (%)

50 (40,3)

41 (46,1)

9 (25,7)

0,0434

Déficit auditivo grave, n (%)

19 (15,3)

8 (9,0)

11 (31,4)

0,0041

Déficit visual grave, n (%)

27 (21,8)

17 (19,1)

10 (28,6)

0,33

Doença tireoidiana, n (%)

22 (17,7)

10 (11,2)

12 (34,3)

0,0041

Amputação, n (%)

7 (5,6)

5 (5,6)

2 (5,7)

1,0

Tabagismo, n (%)

54 (43,5)

45 (50,6)

9 (25,7)

0,0155

Etilismo, n (%)

12 (9,7)

10 (11,2)

2 (5,7)

0,51

Câncer não curado, n (%)

3 (2,4)

1 (1,1)

2 (5,7)

0,19

Internação recente, n (%)

25 (20,2)

16 (18,0)

9 (25,7)

0,33

Variável

Peso (Kg)

Valores expressos pela média ± DP, mediana (intervalo interquartil) ou pela frequência; HD= hemodiálise; DAOP= doença
arterial obstrutiva periférica; Múltiplas morbidades= presença hipertensão arterial ou diabetes associados a doença arterial
manifesta em mais de um órgão-alvo; internação recente= últimos 3 meses.
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4.2 CARACTERÍSTICAS ASSOCIADAS AO TRATAMENTO DIALÍTICO

Dos 124 pacientes estudados, a maioria tinha DM como causa da DRC, iniciou o
tratamento dialítico em nível hospitalar, de urgência, por cateter duplo-lúmen, apesar de ter tido
acompanhamento prévio com nefrologista. Os pacientes com < 80 anos dialisavam por mais
tempo do que aqueles com ≥ 80 anos. Houve uma tendência de ter mais pacientes com DM
como doença de base no grupo com < 80 anos e maior prevalência de cateter tunelizado de
longa permanência no grupo com ≥ 80 anos. Estas e outras caraterísticas associadas ao
tratamento dialítico são apresentadas na Tabela 3.

34
Tabela 3 – Características associadas ao tratamento dialítico, comparando
pacientes com <80 anos vs. ≥80 anos, no município Niterói, RJ, em julho 2016 – março
2017.

< 80 anos

≥ 80 anos

Valor

(n= 89)

(n= 35)

de P

3,56 ± 0,94

3,57 ± 1,01

0,96

3 vezes/semana, n (%)

60 (67,4)

24 (68,6)

1,0

4 vezes/semana, n (%)

15 (16,9)

6 (17,1)

1,0

5 ou 6 vezes/semana, n (%)

14 (15,7)

5 (14,3)

1,0

11,93±1,24

11,37±1,37

0,03

DM como doença de base, n (%)

53 (59,6)

13 (37,1)

0,09

Início em hospital, n (%)

60 (67,4)

22 (62,9)

0,68

59 (66,3)

27 (77,1)

0,28

27 (30,3)

11 (31,4)

1,0

3 (3,4)

4 (11,4)

0,10

59 (66,3)

20 (57,1)

0,41

FAV nativa, n (%)

70 (78,7)

26 (74,3)

0,64

Cateter tunelizado, n (%)

11 (12,4)

7 (20,0)

0,27

CDL temporário, n (%)

6 (6,7)

0 (0)

0,18

Prótese vascular, n (%)

2 (2,2)

2 (5,7)

0,32

0

20 (22,5)

7 (20,0)

1,0

≥3

24 (27,0)

13 (37,1)

0,28

3 (3,4)

3 (8,6)

0,35

13 (14,6)

12 (34,3)

0,02

Variável
Frequência HD/semana

Tempo HD/ semana (horas)

Acompanhamento

prévio

com

nefrologista, n (%)
Acesso vascular inicial
FAV nativa, n (%)
Cateter tunelizado, n (%)
CDL temporário, n (%)
Acesso vascular atual

Nº cateteres prévios, n (%)

Nº cirurgias para FAV, n (%)
0
≥3

Valores expressos em média ± DP ou número (%); HD= hemodiálise; DM= diabetes mellitus; IMC= índice de
massa corporal; DAOP= doença arterial obstrutiva periférica; CDL= cateter duplo lúmen de curta permanência;
FAV= fístula arteriovenosa.
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4.3 CARACTERÍSTICAS LABORATORIAIS

Não houve diferença entre as avaliações laboratoriais na comparação entre os pacientes
com <80 anos e aqueles com ≥ 80 anos, exceto no nível sérico de triglicerídeos, que era mais
elevado entre os pacientes com <80 anos, o HDL, que era mais elevado nos pacientes com ≥ 80
anos, e o TSH que também era mais alto entre os mais idosos. O percentual de pacientes com
imunidade para hepatite B era mais baixo entre aqueles com ≥ 80 anos (Tabela 4).

36
Tabela 4 – Características laboratoriais, comparando pacientes com <80 anos vs.
≥80 anos, no município Niterói, RJ, em julho 2016 – março 2017.

Hemoglobina (g/dL),

< 80 anos
(n= 89)
10,6 ± 1,73

≥ 80 anos
(n= 35)
11,0 ± 2,17

Valor
de P
0,28

Leucócitos (x 10³/ mm3)

6,16 ± 2,24

6,14 ± 2,23

0,96

Plaquetas (x 103/ mm3)

224,7 ± 98,75

219,3 ± 85,72

0,79

Ureia pré-HD (mg/dL)

115,2 ± 35,12

110,1 ± 36,02

0,47

Ureia pós-HD (mg/dL)

35,17 ± 18,4

35,39 ± 20,0

0,95

StdKt/V ureia

2,41 ± 0,61

2,47 ± 0,66

0,64

Creatinina (mg/dL)

7,18 ± 2,3

6,48 ± 2,1

0,15

Potássio (mEq/L)

5,45 ± 0,94

5,34 ± 0,97

0,58

Cálcio (mg/dL)

9,16 ± 0,84

9,37 ± 0,60

0,18

Fósforo (mg/dL)

4,75 ± 1,20

4,69 ± 1,16

0,78

Glicose (mg/dL)

135,7 ± 69,88

141,9 ± 68,49

0,69

HbA1c (%)

6,35 ± 1,20

6,28 ± 1,27

0,84

Bicarbonato (mEq/L)

21,62 ± 2,99

22,00 ± 3,85

0,73

Colesterol total (mg/dL)

165 (137 – 186)

157 (132 – 187)

0,80

LDL colesterol (mg/dL)

87 (64 – 108)

80 (60 – 107)

0,68

HDL colesterol (mg/dL)

38,0 (31,0 – 48,0)

42,5 (35,0 – 54,0)

0,03

Triglicerídeos (mg/dL)

175,4 ± 93,93

113,3 ± 48,26

0,0004

4,01 ± 0,47

4,00 ± 0,59

0,91

Paratormônio (pg/mL)

144,5 (80,5 – 344,8)

131,0 (44,0 – 320,0)

0,32

Fosfatase alcalina (U/L)

161,0 (96,25 – 217,8)

140,0 (89,0 – 205,0)

0,23

Ferritina (ng/ml)

527,0 (239,0 – 876,0)

421,0 (217,0– 854,0)

0,67

Saturação da transferrina (%)

35,09 ± 15,47

33,26 ± 10,50

0,52

Vitamina D (ng/ml)

26,69 ± 12,89

27,81 ± 15,83

0,75

TSH (mU/L)

2,0 (1,0 – 3,0)

2,0 (1,5 – 5,0)

0,02

T4 livre (mg/dL)

6,0 (1,0 – 8,0)

5,0 (1,0 – 7,3)

0,56

Alumínio (mcg/L)

14,43 ± 6,74

15,93 ± 11,0

0,42

1 (1,1)

1 (11,4)

0,48

HBsAg+, n(%)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

1,0

Anti-HBs+, n(%)

32 (36,0)

20 (57,1)

0,04

Anti-HIV+, n(%)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

1,0

Variável

Albumina (g/dL)

Sorologias
Anti-HCV+, n(%)

Valores expressos pela média ± DP, mediana (intervalo interquartil) ou pela frequência; stdKt/V= standard Kt/V
de ureia semanal.
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4.4 CARACTERÍSTICAS GERIÁTRICAS

As principais características geriátricas são apresentadas na Tabela 5, incluindo dados
sobre cognição e qualidade de vida. A ocorrência de pelo menos 2 quedas no último ano foi
cerca de um terço em ambos os grupos de idosos. A média de drogas em uso foi de 10,4, com
quase todos os pacientes fazendo uso de polifarmácia (≥ 5 medicamentos), e a maioria com
polifarmácia excessiva (≥ 10 medicamentos). Dos 124 pacientes avaliados, mais de 40%
estavam em uso de benzodiazepínico, e menos de 10% em uso de antidepressivo, apesar quase
40% apresentar EDG sugestiva de depressão.
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Tabela 5 – Características geriátricas, exceto funcionalidade, comparando
pacientes com <80 anos vs. ≥80 anos, no município Niterói, RJ, em julho 2016 – março
2017.

< 80 anos

≥ 80 anos

(n = 89)

(n = 35)

35 (39,3)

9 (25,7)

0,2

10,57 ± 3,85

9,87 ± 3,48

0,36

Polifarmácia, n (%)

85 (95,5)

34 (97,1)

1,0

Polifarmácia excessiva, n (%)

51 (57,3)

18 (51,4)

0,69

Uso de benzodiazepínico, n (%)

38 (42,7)

14 (40,0)

0,84

Uso de antidepressivo, n (%)

9 (10,1)

3 (8,6)

1,0

MEEM

28 (31,8)

18 (54,5)

0,03

TDR

58 (65,9)

27 (81,8)

0,12

TFV

17 (19,3)

19 (57,6)

<0,0001

Qualquer déficit cognitivo

63 (71,6)

31 (93,9)

0,007

33 (37,1)

14 (41,2)

0,68

45 (25 - 68,75)

25 (10 – 60)

0,03

25 (0 – 50)

50 (25 – 100)

0,88

Dor, n(%)

61 (31 – 100)

61 (22 – 100)

0,89

Estado geral de saúde, n(%)

57 (40 – 72)

62 (30 – 90)

0,73

Vitalidade, n(%)

60 (45 – 80)

50 (32,5-77,5)

0,31

Aspectos sociais, n(%)

75 (38 – 100)

75 (25 – 100)

0,89

Aspectos emocionais, n(%)

100 (33 – 100)

100 (100-100)

0,55

80 (64 – 92)

76 (56 – 88)

0,23

Variável
≥ 2 quedas no último ano, n (%)
Nº drogas em uso, média ± DP

Valor de P

Déficit cognitivo, n (%)

Depressão (EDG≥6), n (%)
Qualidade de vida (SF-36)
Capacidade funcional, n(%)
Limitações físicas, n(%)

Saúde mental, n(%)

DP = desvio-padrão, IIQ = intervalo interquartil; MEEM= mini-exame do estado mental; TDR= teste do relógio;
TFV= teste de fluência verbal; EDG= escala de depressão geriátrica.

Quanto à presença de déficit cognitivo, a proporção de muito idosos apresentou maior
comprometimento, tanto pelo MEEM quanto pelo TFV. Pelo TDR, houve uma tendência à
maior frequência de déficit entre os muito idosos. A proporção de qualquer déficit cognitivo foi
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de quase 100% entre os muito idosos versus pouco mais de 70% entre os idosos mais jovens
(Figura 2).
Figura 2 – Déficit cognitivo, comparando pacientes com <80 anos vs. ≥80 anos, no
município Niterói, RJ, em julho 2016 – março 2017.

MEEM= Mini-exame do estado mental; TDR= teste do desenho do relógio; TFV= teste de fluência verbal

Em relação aos oito domínios da escala de qualidade de vida, SF-36, só houve diferença
na capacidade funcional, que foi pior entre os muito idosos (Figura 3).
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Figura 3 – Domínios da qualidade de vida pela escala SF-36, comparando pacientes
com <80 anos vs. ≥80 anos, no município Niterói, RJ, em julho 2016 – março 2017.
Capacidade funcional
P= 0,03

Saúde mental

Limitação física

P= 0,23

P= 0,88

Data 1
150

100

Aspectos emocionais

Dor
P= 0,89

P= 0,55
50

0
0

50

100

150

Aspectos sociais

Estado geral de saúde

P= 0,89

P= 0,73

<80 anos

Vitalidade
P= 0,31

80 anos

Os achados da funcionalidade pelas escalas geriátricas estão expressos na Tabela 6.
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Tabela 6 – Funcionalidade pelas escalas geriátricas, comparando pacientes com
<80 anos vs. ≥80 anos, no município Niterói, RJ, em julho 2016 – março 2017.

< 80 anos
n = 89

≥80 anos
n = 35

Valor de P

68 (76,4)

18 (51,4)

0,0094

Dependência leve

6 (6,7)

5 (14,3)

0,29

Dependência moderada

9 (10,1)

4 (11,4)

1,0

Dependência grave

6 (6,7)

8 (22,9)

0,0227

Independente

18 (20,2)

1 (2,9)

0,0134

Dependência parcial

69 (77,5)

29 (82,9)

0,63

2 (2,2)

5 (14,3)

0,0189

Funcionalidade
Katz, n (%)
Independente

Lawton, n (%)

Dependência total
Valores expressos pela frequência.

Pela avaliação funcional de Katz, podemos perceber que a maioria dos idosos era
independente, e a frequência de independência foi maior nos idosos com menos de 80 anos. Na
faixa de dependência leve ou moderada, não houve diferença entre maiores e menores de 80
anos, e na faixa de dependência grave, os muito idosos apresentaram maior frequência – Figura
4.
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Figura 4 – Funcionalidade pelo Katz, comparando pacientes com <80 anos vs. ≥80
anos, no município Niterói, RJ, em julho 2016 – março 2017.

Pela avaliação de Lawton, a maior frequência de todos os idosos foi na faixa de
dependência parcial, sem diferença entre os dois grupos etários, e a diferença novamente
apareceu nas faixas de independência e de dependência total, conforme ilustrado na Figura 5.
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Figura 5 – Funcionalidade pelo Lawton, comparando <80 anos com ≥80anos, no
município Niterói, RJ, em julho 2016 – março 2017.

Na avaliação de cuidados paliativos, a proporção encontrada neste estudo de pacientes
com PPS > 80 foi 13,7%; PPS de 70 a 50, 77,4%; PPS < 40, 8,9%. A média ± DP do PPS na
população geral do estudo foi de 65,8 ± 12,3, sendo significativa a diferença entre os muito
idosos e idosos mais jovens: 60,0 ± 2,4 e 68,1 ±1,1, respectivamente, com valor de P= 0,0008.
A proporção de pacientes com PPS na faixa de 50 a 70 foi semelhante entre os grupos,
correspondendo à maioria da população do estudo; mas na faixa de PPS > 70, a proporção foi
maior entre os idosos mais jovens, com valor de P= 0,039, e na faixa de PPS < 50, a proporção
foi maior entre os mais velhos, com valor de P= 0,0001, conforme se demonstra na Tabela 7 e
na Figura 6.
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Tabela 7 – Desempenho em Cuidados Paliativos, comparando pacientes com <80
anos vs. ≥80 anos, no município Niterói, RJ, em julho 2016 – março 2017.

Média
PPS > 70
PPS 50 – 70
PPS < 50

< 80 anos
68,1 ± 1,1
16 (18,0)
73 (82,0)
0 (0,0)

> 80 anos
60,0 ± 2,4
1 (2,9)
27 (77,1)
7 (20,0)

Valor de P
0,0008
0,039
0,61
0,0001

PPS= Palliative Performance Scale.

Figura 6 – Categorias de PPS, comparando pacientes com <80 anos vs. ≥80 anos,
no município Niterói, RJ, em julho 2016 – março 2017.

PPS = Palliative Performance Scale.
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5 DISCUSSÃO

5.1 DA DIVISÃO DOS GRUPOS ETÁRIOS

A parcela da população que mais vem crescendo no mundo todo e, de forma mais
acelerada no Brasil, são os idosos com mais de 80 anos. Consequentemente, é também crescente
a incidência de DRC, nos seus diversos estágios, nesse extremo de idade, que possui
peculiaridades clínicas e socioeconômicas decorrentes de sua maior vulnerabilidade em relação
aos demais idosos. No entanto, estudos analisando separadamente essa população são escassos.
Para nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a comparar especificamente
pacientes muito idosos com idosos mais jovens em hemodiálise no que tange às principais
síndromes geriátricas.

5.2 DAS SÍNDROMES GERIÁTRICAS

No presente estudo, demonstramos que os indivíduos muito idosos em hemodiálise
crônica são mais comprometidos sob o aspecto cognitivo e funcional do que os idosos mais
jovens, porém não encontramos diferenças entre os dois grupos em outros aspectos clínicos
relevantes na saúde do idoso, como a taxa de quedas, taxa de internação, prevalência de
depressão, polifarmácia, uso inapropriado de benzodiazepínicos, e domínios da qualidade de
vida não relacionados à capacidade funcional.
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5.2.1 Depressão

Quanto aos transtornos de humor, encontramos uma alta prevalência de depressão, sem
diferença entre os maiores ou menores do que 80 anos. Essa prevalência foi semelhante a um
estudo realizado com idosos em hemodiálise nos EUA (Balogun et al, 2011), mas mais elevada
que outros estudos realizados com adultos em hemodiálise no Brasil (Stasiak et al., 2014; Costa
& Coutinho, 2016). A diferença encontrada pode estar relacionada ao fato de que esses primeiros

estudos brasileiros avaliaram uma população mais jovem, ou talvez pelo instrumento de
avaliação utilizado, que também foi diferente.
Observamos que os itens 8 e 14 do EDG, “Você acha que a sua situação não tem saída?”
e "Você acha que sua situação é sem esperança?”, muitas vezes foram respondidas
negativamente pelo simples fato do participante conhecer o prognóstico da doença e a natureza
irreversível da perda da função renal, sem que manifestasse sinais depressivos. Estudos futuros
para validação da versão brasileira do EDG para idosos em hemodiálise são ainda necessários.
Ficou claro que a maioria dos casos de depressão diagnosticados no estudo não tinha
diagnóstico prévio dessa condição. E, em paralelo à baixa atenção que é dada aos transtornos
de humor, com pouco uso de antidepressivos ou outro tratamento direcionado à causa de
sintomas ansiosos, muitos pacientes estavam em uso prolongado e não supervisionado de
benzodiazepínico. O benzodiazepínico é uma classe de medicações de alto risco para essa
população, reconhecida entre os principais medicamentos potencialmente inapropriados para
uso em idosos (Parker et al., 2016), pois têm associação bem documentada com quedas e
fraturas (Jadoul et al., 2006), mortalidade secundária a fratura (Vinkers et al., 2003) e piora
cognitiva (Foy et al., 1995).

5.2.2 Polifarmácia

Os idosos em hemodiálise fazem uso de polifarmácia devido à presença de múltiplas
morbidades associadas, mas ainda que não seja possível reduzir substancialmente o número de
medicamentos em uso, é essencial garantir que cada paciente receba apenas medicamentos que
sejam apropriados, eficazes, seguros e convenientes. Isso só será possível com uma criteriosa e
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rotineira revisão medicamentosa, que provavelmente não ocorre no atual modelo de assistência
ao paciente em hemodiálise (St Peter, 2015).

5.2.3 Taxa de quedas e internações

Uma possível consequência da polifarmárcia foi a elevada taxa de quedas e internações
na população estudada. Mais de um terço dos pacientes apresentaram pelo menos 2 quedas no
último ano. A maioria dessas quedas não foi sequer relatada aos profissionais da clínica de
diálise, sendo as medidas de prevenção, com frequência, negligenciadas. A taxa de internação
encontrada foi mais baixa do que aquelas descritas na literatura (United States Renal Data
System, 2017), mas isso provavelmente reflete uma subnotificação, já que os prontuários
eletrônicos usados nas clínicas participantes não costumam ter informações relativas a
intercorrências no período interdialítico que não geraram internação ou atendimento em
serviços de emergência. Assim, optamos por utilizar as informações obtidas por meio do relato
do próprio paciente ou familiar, retrospectivamente, no momento dessa pesquisa, com viés de
memória.

5.2.4 Cognição

Quanto aos testes cognitivos, pudemos avaliar diversos domínios da cognição:
orientação no tempo e espaço, memória, atenção, cálculo, linguagem, habilidades
visuoespaciais, função executiva e pensamento abstrato.
Encontramos uma maior prevalência de déficit cognitivo entre os muito idosos. Este
achado corrobora o que já era de se esperar, por analogia com a população geral, apesar da
possível existência de alguns vieses protetores entre os octagenários e nonagenários, que, na
nossa análise, tinham menor prevalência de comorbidades sabidamente associadas ao risco de
demência, como o diabetes.
Na avaliação pelo MEEM e pelo TFV evidenciamos uma maior prevalência de déficit
cognitivo entre os muito idosos em relação aos idosos mais jovens.
Já o TDR foi o único teste usado por meio do qual não encontramos diferença entre os
pacientes muito idosos e aqueles com menos de 80 anos. Esse resultado pode ter relação com a
maior prevalência de diabetes entre os mais novos, já que o TDR é um teste que avalia melhor
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a função executiva, e o processo neurodegenerativo dos pacientes em hemodiálise pode ter mais
influência de fatores cerebrovasculares secundários ao diabetes, com maior prevalência de
demência multi-infarto, prejudicando em maior escala esse domínio cognitivo (Fukunishi et al.,
2002). Outra possibilidade é que, sendo a prevalência de déficit pelo TDR elevada em ambos
os grupos de idosos, nossa amostra foi pequena para detectar a diferença, que tendeu a ser maior
entre os mais velhos. Além disso, pode ser que o teste ou o método de pontuação que utilizamos
não seja verdadeiramente válido para a nossa população. O TDR possui diferentes métodos de
pontuação, e nós utilizamos o preconizado por Manos e Wu (1994). Mas, apesar de previamente
traduzido e adaptado para idosos brasileiros (Atalaia-Silva & Lourenço, 2008), há algumas
evidências de que o TDR não seja um teste válido para populações com baixa escolaridade
(Lourenço et al., 2008), que corresponde a boa parte da nossa amostra. Fusikawa et al. (2003)
encontraram boa confiabilidade do teste mesmo numa população brasileira com baixa
escolaridade, mas usaram o método de aplicação de Schulman, e ainda faltam estudos que
reproduzam o mesmo resultado, determinando consistência em populações semelhantes.
Lourenço et al. (2008) sugerem que ambos os métodos possuem acurácia semelhante para
rastreio de demência em idosos, mas seria interessante um estudo futuro comparando os
resultados obtidos por diferentes métodos nessa população.

5.2.5 Funcionalidade

O presente estudo mostra que a maioria dos idosos em hemodiálise possui alguma
dependência para as atividades instrumentais do dia-a-dia. Muitos apresentam capacidade de
deambulação reduzida, com grande dificuldade para atividades que exigem mais esforço, como
correr, carregar peso, subir escadas, e encontram-se incapacitados para o trabalho, ainda que
desejem mantê-lo apesar do direito à aposentadoria. Necessitam de auxílio para atividades
como sair para locais distantes, fazer compras no mercado, preparar as refeições, cuidar da casa
e administrar as finanças. Muitos precisam de algum auxílio até mesmo para as atividades mais
básicas, de autocuidado, especialmente nos dias de diálise, quando costumam se sentir mais
cansados e indispostos. Esse menor desempenho físico, associado à perda da independência no
dia-a-dia, impacta negativamente na qualidade de vida dos idosos, mostrando que, ainda que
TRS na DRC terminal possa prolongar a sobrevida, não garante que esses anos a mais sejam
vividos de forma satisfatória, com independência e qualidade, corroborando com o que já
indicava a literatura internacional (Unruh et al., 2008; Kurella, 2009; Lamping et al., 2000;
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Valderrábano et al., 2001; Kutner&Jassal, 2005; Rivara et al., 2015; Da Silva-Gane et al.,
2012).
Os instrumentos usados para avaliação funcional foram a avaliação de Katz, para as
atividades básicas de dida diária, de Lawton, para as atividades instrumentais, e o PPS. Os dois
primeiros são em geral utilizados pelos serviços de geriatria e gerontologia; o segundo é da
rotina de paliativistas. Mas os achados deste estudo sugerem que os instrumentos são
semelhantes para comparar os grupos de idosos; todos mostraram que não existe diferença entre
maiores ou menores de 80 anos quanto à frequência de dependência parcial, já nos extremos
das avaliações funcionais, de independência ou dependência grave, existe uma diferença
significativa na idade, mostrando que os pacientes com mais de 80 anos são mais debilitados
que os demais idosos. Portanto, não importa o instrumento escolhido para uso, o importante é,
de alguma forma, poder identificar os idosos mais debilitados sob o ponto de vista funcional.
Pois o declínio funcional normalmente sinaliza para uma menor sobrevida e serve como um
evento sentinela que pode ser prontamente observado e medido, podendo os instrumentos de
avaliação serem ferramentas simples e confiáveis para identificar esses pacientes de maior risco
(Davison et al., 2015).

5.2.6 Cuidados paliativos

A proporção encontrada neste estudo nas diferentes faixas de PPS foi muito semelhante
aos dados de um estudo com pacientes ambulatoriais com câncer terminal (Myers et al., 2015).
Naturalmente, doenças diferentes apresentam evolução e impacto também diferentes, mas o
referido achado reforça a indicação de cuidados paliativos, cuja importância já é tão
reconhecida em oncologia, também para os pacientes idosos com DRC terminal.
Os cuidados paliativos devem ser oferecidos por serviços que se propõem a melhorar a
qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes com DRC, podendo e devendo ser
concomitante a medidas modificadoras de doença, como a hemodiálise. Eles ajudam os
pacientes a lidarem com as limitações que surgem ao longo da doença e com a projeção da
morte, independente da expectativa de vida em cada caso e a cada momento (Davison et al.,
2015).
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Documentar o alto grau de dependência funcional e a baixa qualidade de vida de
pacientes idosos com DRC terminal, especialmente no aspecto físico, ressalta a importância
dos cuidados paliativos para essa população, como se vem destacando em países desenvolvidos,
como os EUA (Tamura & Meier, 2013).
No Brasil, são praticamente inexistentes unidades de internação especializadas em
cuidados de fim de vida. Mas, mesmo em países onde existem os hospices, como os EUA, há
muitas barreiras à admissão dos pacientes com DRC terminal devido aos rigorosos critérios de
elegibilidade e a limitações, sobretudo, orçamentárias.
Além da escassez de serviços, existe uma desvalorização dos mesmos: é mais fácil o
sistema de saúde pagar pelo tratamento dialítico, de alto custo, que pagar pelos cuidados
paliativos.

5.2.7 Qualidade de vida

Quanto à análise da qualidade de vida, os domínios do SF-36 referentes às limitações
por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, limitações por
aspectos emocionais e saúde mental foram semelhantes entre idosos mais jovens e idosos com
mais de 80 anos. Mas o domínio relacionado à capacidade funcional foi pior entre os muito
idosos, o que reflete a maior dependência desses indivíduos nas atividades do dia-a-dia.
Esses achados são semelhantes a estudos que compararam idosos em geral com seus
pares jovens, em hemodiálise, ou com idosos da população geral (Lamping et al., 2000;
Valderrábano et al., 2001; Kutner&Jassal, 2005; Unruh et al., 2008; Kurelle et al., 2009); isto
é, o aspecto funcional é pior nos mais velhos, enquanto o aspecto psicossocial não difere com
a idade.
No Brasil, um estudo pequeno não encontrou diferença entre idosos jovens e muito
idosos nem mesmo na capacidade funcional, mas esse estudo, além de possuir pequeno tamanho
amostral, excluiu indivíduos com déficit cognitivo, que possivelmente seriam mais numerosos
entre os muito idosos (Maués et al., 2010).
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5.3 DO DESENHO DO ESTUDO

Uma limitação deste estudo é que avaliamos apenas os pacientes em hemodiálise há
mais de 3 meses, pois muitos possivelmente não sobrevivem aos primeiros meses de tratamento,
e, como a análise envolveu todos os pacientes em hemodiálise, independentemente do tempo
da mesma, haveria um viés de sobrevida. Além disso, os muito idosos com DRC em estágio 5
provavelmente sofrem um viés de seleção clínica positiva ao serem encaminhados para início
de TRS. Estudos futuros com os pacientes iniciando HD e uma análise longitudinal de todos os
pacientes em HD poderiam diminuir ou resolver esse problema. O acompanhamento de uma
coorte possibilitaria ainda a análise da mortalidade relacionada a diversos fatores de risco.

5.4 DO MODELO DE ATENÇÃO EM HEMODIÁLISE

O atual modelo de atenção ao paciente dialítico é focado no controle da DRC e suas
complicações, como a hipervolemia, distúrbios eletrolíticos, anemia e doença óssea. Mas os
idosos com DRC terminal possuem múltiplas morbidades e síndromes geriátricas não
modificáveis pelo tratamento dialítico, com impacto direto sobre a sobrevida, cognição,
funcionalidade e qualidade de vida. Ter como metas prioritárias parâmetros bioquímicos e
orientar a busca por hospitais gerais diante de intercorrências clínicas se traduz numa medicina
de alto custo financeiro e relativo valor para os pacientes.
Nessa população, se faz relevante uma avaliação geriátrica ampla e um
acompanhamento clínico holístico, focado na promoção de bem-estar, prevenção de
complicações e cuidados paliativos associados ao tratamento dialítico. Toda essa assistência
deve ser incorporada à rotina das unidades de diálise, que são a “segunda casa” dos pacientes,
devido ao tempo gasto semanalmente com a terapia dialítica. Além de otimizar o tempo dos
pacientes e aumentar a adesão ao acompanhamento e tratamento clínico, a utilização da unidade
de diálise como local para centralizar toda essa atenção, facilitaria a comunicação e interação
entre os profissionais envolvidos no cuidado.
Para suprir a demanda por cuidados paliativos, podemos analisar serviços de cuidados
paliativos já existentes e adaptá-los ao contexto da DRC. Servem de exemplo serviços que
funcionam bem em outros países, como programas organizados de manejo conservador, não
dialítico, ao paciente com DRC terminal, na Austrália, Reino Unido e Canadá; nos EUA, o
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Veterans Affaris home based primary care service, e o Program of all inclusive care for the
elderly, e até mesmo o exemplo da insuficiência cardíaca avançada, que também possui
evolução imprevisível, e seu manejo já está mais integrado aos cuidados paliativos que a DRC.
Todos esses modelos incluem uma equipe multidisciplinar, treinamento do cuidador, manejo
de sintomas, e atenção nas transições de cuidado, além de indicadores de qualidade distintos.
Os instrumentos de avaliação de qualidade devem estar alinhados aos valores e às metas desse
tipo de serviço, contemplando a presença de um planejamento avançado de cuidados, um
instrumento para medir a experiência de pacientes e familiares, e a padronização de escalas
funcionais, cognitivas e de detecção de sintomas a serem usadas pela equipe de diálise (Tamura
et al., 2018). É necessário, ainda, alinhar diferentes políticas e sistemas de remuneração, treinar
o profissional atuante nessa área e incluir os cuidados paliativos nos cursos de graduação na
área de saúde (Davison et al., 2015).
Enfim, para melhor atender à população idosa em programa de hemodiálise crônica, o
atual modelo de cuidado necessita de mudanças multifacetadas, incorporando, idealmente,
elementos da rotina geriátrica e paliativista, que visam a um acompanhamento holístico e
proporcional à complexidade de cada paciente, de modo alinhado ao princípio básico do SUS
de integralidade, além de possibilitar a longitudinalidade da atenção primária.
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6 CONCLUSÃO

•

Os pacientes idosos em hemodiálise crônica apresentaram alta prevalência de
déficit cognitivo, depressão e dependência funcional;

•

Os idosos com 80 anos ou mais se mostraram mais comprometidos que os demais
idosos sob o ponto de vista funcional e cognitivo. Já a depressão e a qualidade de
vida não foram piores entre os mais velhos, exceto, nesta última, o aspecto da
capacidade funcional.
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8 ANEXOS
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8.1 ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA (YESAVAGE)

PERGUNTE:
DATA:
1- O senhor(a) está basicam
ente satisfeito com a sua vida?
2- O senhor(a) deixou muitos de seus interesses e
atividades?
3- O senhor(a) sente que sua vida está vazia ?
4- O senhor(a) se aborrece com freqüência?
5- O senhor(a) se sente de bom humor a maior parte
do tempo?
6- O senhor(a) tem medo que algum mal vá lhe
acontecer?
7- O senhor(a) se sente feliz a maior parte do tempo ?

S

N
.

S

N
.

S

N
.

S

N
.

S.

N

S.

N

S.

N

S.

N

S.
S.
S

N
N
N
.
N

S.
S.
S

N
N
N
.
N

S.
S.
S

N
N
N
.
N

S.
S.
S

N
N
N
.
N

S

S
S.
S.

N
.
N
N

S

S.
S.

N
.
N
N

S.
S.

N
.
N
N

S.
S

S.

S.

S.

8- O senhor(a) sente que sua situação não tem saída?
9- O senhor(a) prefere ficar em casa a sair e fazer
coisas novas ?
10- O senhor(a) se sente com mais problemas de
memória do que a maioria?
11- O senhor(a) acha maravilhoso estar vivo?

S.
S.

N
.
N
N

S.

N

S.

N

S.

N

S.

N

S

S

N
.
N

S

S.

N
.
N

S

12- O senhor(a) se sente um inútil nas atuais
circunstâncias ?
13- O senhor(a) se sente cheio de energia ?

N
.
N

N
.
N

S

N
.
N

S.
S

N
.
N

S.
S

N
.
N

S.
S

N
.
N

14- O senhor(a) acha que sua situação é sem
S.
S.
S.
S.
esperança?
15- O senhor(a) sente que a maioria das pessoas está
S. N S. N S. N S. N
melhor que o senhor(a)?
TOTAL
1 ponto para cada resposta em negrito (S = sim; N =não). Escores maiores que 5 sugerem
depressão. Utilizar critérios clínicos para diagnóstico
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8.2ÍNDICE DE KATZ PARA ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA. (Fonte: Galio et al.,1995,
tradução para o português de Márcia Scazufca)

A - Índice de atividades rotineiras do paciente
(Tentar obter essas informações com o paciente, caso seja possível)
1. Tomar banho (esponja, chuveiro ou banheira):
(1) Não precisa de ajuda.
(A) Precisa de ajuda para lavar apenas uma parte do corpo (costas ou pernas).
(D) Precisa de ajuda para higiene completa (ou não toma banho).
2. Vestir-se:
(1) Pega as roupas e veste-se sem nenhuma ajuda.
(A) Pega as roupas e veste-se sem ajuda, com exceção de amarrar os sapatos.
(D) Precisa de ajuda para pegar as roupas ou para se vestir, ou fica parcial ou
completamente não vestido.
3. Ir ao banheiro:
(1) Vai ao banheiro, faz a higiene e se veste sem ajuda (mesmo usando um objeto para suporte
como bengala, andador, cadeira de rodas, e pode usar urinol à noite, esvaziando este de
manhã).
(A) Recebe ajuda para ir ao banheiro, ou para fazer a higiene. ou para se vestir depois de usar
o banheiro, ou para uso do urinol a noite.
(D) Não vai ao banheiro para fazer suas necessidades.
4. Locomoção:
(1) Entra e sai da cama, assim como da cadeira, sem ajuda (pode estar usando objeto para
suporte, como bengala ou andador).
(A) Entra e sai da cama ou da cadeira com ajuda.
(D) Não sai da cama.
5.. Continência:
(1) Controla a urina e movimentos do intestino completamente por si próprio.
(A) Tem acidentes ocasionais.
(D) Supervisão ajuda a manter controle de urina ou intestino, cateter é usado, ou é
incontinente.
6. Alimentação:
(1) Alimenta-se sem ajuda.
(A) Alimenta-se, com exceção no caso de cortar carne ou passar manteiga no pão.
(D) Recebe ajuda para se alimentar ou é alimentado parcial ou completamente por meio de
tubos ou fluidos intravenosos.
Quando o paciente não souber informar, favor anotar que a informação não foi dada por ele.
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8.3 ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA DE LAWTON
(AIVDS)

1. O (a) Sr.(a) consegue usar o telefone?

sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue
2. O (a) Sr.(a) consegue ir a locais distantes, usando algum sem ajuda
transporte, sem necessidade de planejamentos especiais?
com ajuda parcial
não consegue
3. O (a) Sr.(a) consegue fazer compras?
sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue
4. O (a) Sr.(a) consegue preparar suas próprias refeições?
sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue
5. O (a) Sr.(a) consegue arrumar a casa?
sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue
6. O (a) Sr.(a) consegue fazer os trabalhos manuais domésticos, sem ajuda
como pequenos reparos?
com ajuda parcial
não consegue
7. O (a) Sr.(a) consegue lavar e passar sua roupa?
sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue
8. O (a) Sr.(a) consegue tomar remédios na dose certa e horário sem ajuda
correto?
com ajuda parcial
não consegue
9. O (a) Sr.(a) consegue cuidar de suas finanças?
sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue

3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Fonte: Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily
living. Gerontologist; 9:179-86, 1969.
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8.4 PALLIATIVE PERFORMANCE SCALE – PPS VERSÃO 2:

Deambulação

Atividade e
Autoevidência da doença cuidado

Ingesta

Nível da
Consciência

Atividade normal e
trabalho; sem
evidência de doença
Atividade normal e
trabalho; alguma
evidência de doença
Atividade normal
com esforço; alguma
evidência de doença
Incapaz para o
Trabalho; Doença
significativa
Incapaz para o
hobbies/trabalho
doméstico. Doença
significativa
Incapacitado para
qualquer trabalho;
Doença extensa.

Completo

Normal

Completa

Completo

Normal

Completa

Completo

Normal ou
reduzida

Completa

Completo

Normal ou
reduzida

Completa.

Assistência
ocasional.

Normal ou
reduzida

Completa ou
períodos de
Confusão.

Assistência
Considerável

Normal ou
reduzida

Completa ou
períodos de
Confusão.

Incapaz para a
maioria das
atividades. Doença
extensa
Incapaz para
quallquer atividade.
Doença extensa

Assistência
quase
completa

Normal ou
reduzida

Completa ou
sonolência.

Dependência
Completa

Normal ou
Reduzida

Incapaz para
qualquer atividade.
Doença extensa

Dependência
Completa

Incapaz para
qualquer atividade.
Doença extensa
-

Dependência
Completa

Cuidados
com a boca

-

-

%
100 Completa

90

Completa

80

Completa

70

Reduzida

60

Reduzida

50

Maior parte de
tempo sentado
ou deitado

40

Maior parte do
tempo acamado

30

20

Totalmente
acamado
Totalmente
acamado

10

Totalmente
acamado

0

Morte

+/- confusão

Mínima a
pequenos
goles

Completa ou
sonolência.
+/- confusão
Completa ou
sonolência.
+/- confusão
Sonolência
ou coma.
+/- confusão
-

Fonte: Victoria Hospice Society. J PallCare 9(4): 26-32.Tradução oficial Maria Goretti Maciel/Ricardo Tavares
de Carvalho.
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8.5 MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM)
MINIEXAME DO ESTADO MENTAL( Folstein/Bertolucci)
DATA
ORIENTAÇÃO :(1 ponto cada resposta certa ). PONTOS 10
1) Em que ANO estamos ?
2) Em que ESTAÇÃO DO ANO estamos ?
3) Em que MÊS (1)estamos ?
4) Em que DIA DA SEMANA estamos ?
5) Em que DIA DO MÊS estamos ?
6) Onde estamos ?
7) Em que ESTADO estamos?
8) Em que CIDADE estamos ?
[
9) Em que BAIRRO estamos ?
10) Em que ANDAR estamos ?
REGISTRO
3 PONTOS
11) Mencione 3 objetos (CARRO - VASO - BOLA),(2) e peça para repetir. Dê um
ponto para cada resposta correta. Repita até que ele aprenda.(Máximo de 6
tentativas) se houver “Inclusão” descrever: ___________________ nº tentativas
[______]
ATENÇÃO E CÁLCULO
5 PONTOS
12) Série de “7”. De 100 peça para subtrair 7, repita 5 vezes (93, 86, 79, 72, 65). De
1 ponto para cada acerto. Peça para soletrar a palavra mundo de trás para frente
MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO:
3 PONTOS
13) Peça para repetir as 3 palavras. Retire 1 ponto para cada objeto não citado.
(CARRO –VASO - BOLA)
LINGUAGEM:
9 PONTOS
14) Aponte o lápis e o relógio e peça para nomeá-los
(2
pontos)
15) Peça para repetir : “NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ”(3).
(1
ponto)
16) Peça para seguir um comando em três etapas: “pegue este papel com a mão
direita, dobre ao meio, e ponha no chão”.
(3 pontos)
17) Peça para seguir o comando escrito no papel: “feche os olhos”
(1ponto)
18) Escreva uma sentença (deve ter sujeito, verbo e predicado)
(1 ponto)
19) Peça para copiar o desenho :
(1 ponto)
TOTAL :
(1)- Bertolucci trocou a “estação do ano” por “semestre”, “county” (condado) por “bairro”.

|

[__]

[_____]

[____]/30
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8.6 TESTE DO RELÓGIO (TDR)

TESTE DE DESENHO DO RELÓGIO
INSTRUÇÕES: “Abaixo, temos o mostrador de um relógio. Gostaria que o Sr.(a) colocasse
os números dentro dele.” Aguarde o sujeito terminar a tarefa e diga o seguinte: “Por favor,
agora indique o horário 11:10.” Certifique-se sempre que o paciente compreendeu as
instruções antes de dar início à tarefa.

Nome: ______________________________________________
Data: ___/___/______
Pontuação:___________
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8.7 TESTE DE FLUÊNCIA VERBAL (TFV)

TESTE DE FLUÊNCIA VERBAL (TFV) (CATEGORIA ANIMAIS)

INSTRUÇÕES:“Agora o(a) Sr.(a) vai me falar nomes de animais, o máximo de nomes
possíveis. Pode ser qualquer tipo de animal (bicho). Fale o mais rápido que puder. Pode
começar.” (Acione o cronômetro imediatamente e marque 1 minuto.)
PONTUAÇÃO: São contados todos os nomes de animais produzidos em 1 minuto, exceto as
repetições, as oposições regulares de gênero e sexo (ex.: gato/gata conta-se 1 ponto; boi/vaca
conta-se 2 pontos). Quando o sujeito fala uma categoria e depois fala das espécies (ex.: pássarogaivota/sabiá) conta-se 2 pontos, excluindo o ponto da categoria pássaro.

Nome: ______________________________________________ Pront: ___________
Data: ___/___/______
1.
2.
3.
4.
5.

___________
___________
___________
___________
___________

6.____________
7.____________
8.____________
9.____________
10.___________

11.___________
12.___________
13.___________
14.___________
15.___________

TOTAL = _________
Pontos de corte
9

para indivíduos com até 8 anos de escolaridade / incompletos

13

para indivíduos com mais de 8 anos de escolaridade / incompletos

16._________
17._________
18._________
19._________
20._________
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8.8 ESCALA DE QUALIDADE DE VIDA – SF-36

SF-36 PESQUISA EM SAÚDE
Data: ____________

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão
informados sobre como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas atividades de vida
diária. Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro
em responder, por favor tente responder o melhor que puder.

1. Em geral você diria que sua saúde é:

(circule uma)

Excelente _________________________________________________________________1
Muito boa _________________________________________________________________2
Boa ______________________________________________________________________3
Ruim _____________________________________________________________________4
Muito ruim ________________________________________________________________5

2. Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora?
(circule uma)
Muito melhor agora do que há um ano atrás ______________________________________1
Um pouco melhor agora que há um ano atrás _____________________________________2
Quase a mesma de um ano atrás _______________________________________________3
Um pouco pior agora do que há um ano atrás ____________________________________4
Muito pior agora que há um ano atrás ___________________________________________5
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3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia
comum. Devido a sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso,
quanto?

(circule um número em cada linha)

Atividades

a. Atividades vigorosas, que exigem
muito esforço, tais como correr,
levantar objetos pesados, participar
em esportes árduos.
b. Atividades moderadas, tais como
mover uma mesa, passar aspirador de
pó, jogar bola, varrer a casa.

Sim.
Sim.
Dificulta muito. Dificulta
pouco.

Não. Não dificulta
um de modo algum

1

2

3

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

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

g. Andar mais de um quilometro.
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4. Durante as últimas quatro semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu
trabalho ou com alguma atividade diária regular, como conseqüência de sua saúde física?
(circule uma em cada linha)
Sim

Não

a. Você diminuiu 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 em
outras atividades?

1

2

d. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou
outras atividades (por exemplo: necessitou de um
esforço extra)?

1

2

5. Durante as últimas quatro semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu
trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional
(como sentir-se deprimido ou ansioso)?
(circule uma em cada linha)
Sim
Não
a. Você diminuiu a quantidade de tempo que se
dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades?

1

2

b. Realizou menos tarefas do que gostaria?

1

2

c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades
com tanto cuidado como geralmente faz?

1

2
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6. Durante as últimas quatro semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, vizinhos,
amigos ou em grupo?
(circule uma)
De forma nenhuma __________________________________________________________1
Ligeiramente _______________________________________________________________2
Moderadamente _____________________________________________________________3
Bastante ___________________________________________________________________4
Extremamente ______________________________________________________________5

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas quatro semanas?
(circule uma)
Nenhuma __________________________________________________________________1
Muito leve _________________________________________________________________2
Leve ______________________________________________________________________3
Moderada __________________________________________________________________4
Grave _____________________________________________________________________5
Muito grave ________________________________________________________________6

8. Durante as últimas quatro semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal
(incluindo tanto o trabalho, fora de casa e dentro de casa)?
(circule uma)
De maneira alguma __________________________________________________________1
Um pouco _________________________________________________________________2
Moderadamente _____________________________________________________________3
Bastante ___________________________________________________________________4
Extremamente ______________________________________________________________5

75

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante
as últimas quatro semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se
aproxime da maneira como você se sente. Em relação as últimas quatro semanas.
(circule um número para cada linha)
Todo
tempo

A maior Uma
Alguma Uma
Nunca
parte do boa
parte do pequena
tempo
parte do tempo
parte do
tempo
tempo

a. Quanto tempo você tem se
sentido cheio de vigor, cheio de
vontade, cheio 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 animá-lo?

1

2

3

4

5

6

d. Quanto tempo você tem se
sentido calmo ou tranqüilo?

1

2

3

4

5

6

e. Quanto tempo você tem se
sentido com muita energia?

1

2

3

4

5

6

f. Quanto tempo você tem se
sentido desanimado e 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 quatro semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou os
problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos,
parentes, etc.)?
(circule uma)
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Todo tempo ________________________________________________________________1
A maior parte do tempo_______________________________________________________2
Alguma parte do tempo _______________________________________________________3
Uma pequena parte do tempo___________________________________________________4
Nenhuma parte do tempo______________________________________________________5

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?
(circule um número em cada linha)
Definitiva
mente verdadeiro
a. Eu costumo adoecer
um
pouco
mais
facilmente que as outras
pessoas.

A maioria Não sei
das vezes
verdadeiro

A maioria Definitivadas vezes mente falsa
falsa

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

c. Eu acho que a minha
saúde vai piorar.

1

2

3

4

5

d. Minha
excelente.

1

2

3

4

5

b. Eu sou tão saudável
quanto qualquer pessoa
que eu conheço.

saúde

é
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Notas SF-36 por domínio
Capacidade funcional
Limitação por aspectos físicos
Dor
Estado geral de saúde
Vitalidade
Aspectos sociais
Aspectos emocionais
Saúde mental
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Apresentação do Projeto:
1– Sobrevida dos idosos em terapia dialítica Estudos mostram que, embora a incidência de pacientes
octagenários e nonagenários em diálise tenha
aumentado consideravelmente nas últimas décadas, a sobrevida desse grupo se mantém modesta, e a
idade avançada é o principal fator
demográfico de risco para mortalidade na DRC estágio 5. Nos EUA, no ano de 2011, a sobrevida em um
ano foi de 62% e 54% para os pacientes
incidentes em diálise nas faixas etárias de 80-85 anos e de 85 anos ou mais, respectivamente.Na Europa,
entre os anos de 2007 a 2011, a
mortalidade em um e dois anos para os pacientes incidentes em diálise com 75 anos ou mais foi,
respectivamente, 24% e 41%.No Brasil, são
escassas as informações. De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, dos mais de 100
mil pacientes prevalentes em diálise no
Brasil no ano de 2013, 31% tinham mais de 65 anos e cerca de 5% tinham mais de 80 anos. No que tange o
risco de morte por faixa etária, um
estudo longitudinal avaliando pacientes incidentes em hemodiálise encontrou uma sobrevida em 5 anos de
38% para os pacientes com 60 anos ou
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mais. Esse estudo não analisou separadamente a parcela de pacientes muito idosos.2 – Qualidade de vida
Tradicionalmente, a medicina é uma
ciência focada no diagnóstico e tratamento das doenças, com o objetivo primordial de cura ou redução na
mortalidade. No entanto, a transição
epidemiológica e a “revolução da longevidade” tornaram imperativa a valorização de desfechos que
preconizam um envelhecimento ativo, com
qualidade de vida. Os anos a mais na sobrevida podem significar anos de sofrimento e infelicidade, um
tempo de perdas, incapacidade e
dependência.Morbidade não é sinônimo de má qualidade de vida; mesmo em condições adversas, muitos
idosos se sentem felizes e se dizem
contentes com suas vidas. Portanto, a medida de qualidade de vida se dá por instrumentos subjetivos, em
que se tentam compreender as diferentes
perspectivas dos indivíduos, sob múltiplas dimensões (física, psicológica, social) e múltiplas variáveis
(percepção de saúde, capacidade funcional,
bem-estar subjetivo, satisfação pessoal).São escassos os estudos avaliando a qualidade de vida entre
idosos em diálise, mas em geral, sugerem
que a reserva cognitiva é semelhante entre os idosos em diálise e os da população em geral, ou até mesmo
maior em relação aos jovens em diálise;
já a reserva funcional é pior nos idosos em diálise independente do grupo com o qual se compara. Sobre o
comportamento da qualidade de vida
antes e depois do tratamento dialítico, um pequeno estudo nos EUA sugere que esta se mantém estável;
mas vale ressaltar que este estudo avalia
apenas adultos não idosos. Outro estudo que avaliou a satisfação com a vida entre pacientes com DRC
avançada em hemodiálise e outros em
tratamento conservador/paliativo mostrou que esta variável cai no primeiro grupo e se mantém estável no
segundo. Há ainda relatos de casos com
pacientes centenários que sugerem que o início da terapia dialítica possa prolongar a vida com boa
qualidade mesmo nesses pacientes, levando-se
em conta desejo, cultura e crença dos mesmos.No Brasil, um estudo transversal realizado com pacientes
incidentes em diálise peritoneal encontrou
menores índices de qualidade de vida nos subgrupos de pacientes idosos e diabéticos.3– CogniçãoAs
funções cognitivas são as funções biológicas
mais complexas do ser humano. Referem-se a conhecimento e dividem-se em diversos domínios:
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velocidade de processamento, atenção, memória,
linguagem, habilidade visuoespacial e função executiva – esta última referindo-se à capacidade de
planejamento, organização, abstração,
flexibilização, resolução de problemas e julgamento crítico. O rebaixamento cognitivo pode ser constitucional
(oligofrenia), educacional (falta de
ensino), e ocorre até certo ponto mesmo no envelhecimento saudável; mas pode significar doença no
sistema nervoso central, de causa reversível
ou irreversível. Quando o comprometimento cognitivo envolve mais de um domínio da cognição, promove
perda funcional e evolui com piora
progressiva, caracteriza-se um quadro de demência. E, dentre as demências, destacam-se as
neurodegenerativas, como a de origem vascular e a
doença de Alzheimer.Dada a relevância do tema, o impacto no dia-a-dia dos pacientes e familiares, e a
relação com maior mortalidade, os déficits
cognitivos têm sido cada vez mais estudados. Mas na DRC, os estudos ainda são muito limitados. Acreditase que, de forma geral, os pacientes em
TRS apresentam maior prevalência de déficit cognitivo e demência, podendo a DRC ser um fator de risco
independente para essas comorbidades.
Apesar disso, parece que essa prevalência é ainda subestimada, e que a detecção é falha nessa população.
E não se sabe se a relação é com a
terapia de substituição renal ou com a DRC avançada propriamente dita, nem se a modalidade de terapia
(hemodiálise, diálise peritonial, transplante
renal) interfere no desfecho em questão. Os estudos publicados até o momento são pequenos e
controversos.Quanto à etiologia das demências no
paciente com DRC avançada, ao contrário do que se observa na população geral, a demência vascular
parece ser mais prevalente que a doença de
Alzheimer, embora se reconheça que as lesões vasculares podem na verdade modificar o curso da doença
de Alzheimer e vice-versa.Sob o aspecto
do melhor instrumento de medida de déficit cognitivo na DRC, até 2011 nenhuma escala havia sido
validada. Em 2013, um estudo no Canadá
validou a 4-item scale, que avalia as capacidades de caminhar 50 jardas (45,7 metros), verstir-se, realizar
transferência e banho. Já na Alemanha,
um estudo comparou o Montreal Cognitive Assessment (MoCA) com o mini exame do estado mental
(MEEM) numa população de adultos com DRC,

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Bairro: Centro
CEP: 24.030-210
UF: RJ
Município: NITEROI
Telefone: (21)2629-9189
Fax: (21)2629-9189
E-mail: etica@vm.uff.br
Página 03 de 08

81

FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU
Continuação do Parecer: 1.505.347

maioria não idosos, e concluiu que o primeiro seria mais adequado para o rastreio que o segundo, por
contemplar a função executiva, com melhores
taxas de sensibilidade e especificidade. Mas acreditamos que, de forma geral, o MEEM é o melhor método
para o nosso estudo, já que é o teste
mais conhecido e estudado no mundo todo, sendo considerado padrão ouro em pesquisa de cognição, além
de possuir validação para a população
brasileira.Considerando-se de forma mais específica a terapia de hemodiálise, alguns estudos têm levantado
a hipótese de que a menor dose da
sessão dialítica, com tempo mais prolongado ou maior frequência está associada a menor risco de déficit
cognitivo.No Brasil, encontramos um
estudo transversal unicêntrico que mostrou que, assim como na população em geral, nos pacientes adultos
em hemodiálise, a idade mais avançada,
menor escolaridade e menor renda per capita estão relacionadas à maior prevalência de déficit cognitivo.
Outro estudo transversal sugere que os
pacientes em hemodiálise tendem a apresentar pior perfil cognitivo do que pacientes com DRC em estágios
mais precoces ou do que o grupo
controle, sem DRC.4- Funcionalidade Dentro do contexto clínico-geriátrico, funcionalidade refere-se à
independência e autonomia do indivíduo
dentro de suas tarefas de vida diária. A perda de funcionalidade pode ser decorrente de um déficit físico ou
cognitivo e, na população em geral e
também nos pacientes com DRC em diálise, está relacionada à maior incidência de déficit cognitivo, menor
qualidade de vida, pior saúde mental,
maior incidência de depressão, além de maior taxa de mortalidade e admissão hospitalar. A dependência
funcional é extremamente comum nos
pacientes muito idosos em diálise, tanto nos incidentes quanto nos prevalentes, mas não se sabe como o
tratamento interfere nessa variável. Um
estudo longitudinal prospectivo realizado nos EUA com idosos residentes em instituição de longa permanência
para idosos (ILPI) mostrou que ocorre perda funcional após o início da diálise e outros autores sugerem a
mesma evolução entre idosos que inicialmente não
residiam em ILPI.5– DepressãoO transtorno depressivo é o quadro psiquiátrico mais frequentemente descrito
em pacientes com doença renal
crônica terminal. Altamente prevalente, possui significativo impacto sobre a adesão terapêutica, estado
nutricional e prognóstico desses pacientes;
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mas, apesar disso, grande parte dos casos permanece subdiagnosticada e tratada de forma
inapropriada.Poucos estudos foram publicados sobre
depressão e pacientes muito idosos em diálise. Há indícios de que a síndrome depressiva, assim como
outras síndromes geriátricas, são tão
comuns em idosos em diálise quanto em idosos com câncer. Assim como na população geral, sugere-se
que a depressão seja fator de risco para
déficit cognitivo também nos idosos em diálise. Mas talvez a prevalência de depressão nos pacientes em
diálise seja semelhante entre os muito
idosos e os mais novos.6- Indicação de terapia dialíticaNa prática clínica atual, observa-se que os idosos
encaminhados para o nefrologista e,
consequentemente para a diálise, costumam ser pré-selecionados pelo médico generalista, clínico geral ou
outra especialidade; isto é, em geral
possuem menor prevalência de câncer, são mais bem controlados das doenças de base e mais
independentes. Dessa forma, a maioria dos estudos
desenhados para prognosticar essa população possuem um relevante viés de seleção, e o benefício em se
iniciar diálise nos pacientes idosos com
muitas comorbidades ainda é controverso. Alguns estudos sugerem que estes idosos sejam tratados
conservadoramente por um período
prolongado, já que neste subgrupo o efeito da diálise na sobrevida não seria significativo. No entanto, vários
estudos sugerem que a diálise
diminuiria a mortalidade mesmo nos pacientes muito idosos, e os autores tendem a concordar que a idade
isoladamente não deveria ser um fator
importante para indicar ou contraindicar a terapia dialítica. Mais importante seria avaliar a expectativa de
vida, independente da doença renal, as
comorbidades e a funcionalidade.
Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário:
Estudar a sobrevida, a cognição, a funcionalidade e a qualidade de vida dos pacientes idosos prevalentes
em programa de hemodiálise crônica.
Objetivo Secundário:
1. Avaliar a funcionalidade, a cognição e a qualidade de vida dos pacientes prevalentes em hemodiálise com
80 anos ou mais, comparando-os aos
idosos prevalentes em hemodiálise na faixa de 65 a 79 anos;2. Avaliar a sobrevida dos pacientes
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prevalentes em hemodiálise com 80 anos ou mais
e dos por um período de seguimento de 2 anos, comparando-os aos idosos prevalentes em hemodiálise na
faixa de 65 a 79 anos;3. Avaliar a
evolução da funcionalidade dos pacientes prevalentes em hemodiálise com 80 anos ou mais por um período
de seguimento de 2 anos, comparandoos
aos idosos prevalentes em hemodiálise na faixa de 65 a 79 anos. 4. Avaliar a evolução da cognição dos
pacientes prevalentes em hemodiálise
com 80 anos ou mais por um período de seguimento de 2 anos, comparando-os aos idosos prevalentes em
hemodiálise na faixa de 65 a 79 anos. 5.
Avaliar a evolução da qualidade de vida dos pacientes prevalentes em hemodiálise com 80 anos ou mais
por um período de seguimento de 2 anos,
comparando-os aos idosos prevalentes em hemodiálise na faixa de 65 a 79 anos.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos:
Não haverá risco de exposição dos pacientes e suas informações pessoais, já que as entrevistas e os testes
aplicados ocorrerão em ambiente de
consultório médico reservado, e os pacientes que não desejarem participar do estudo serão excluídos sem
qualquer prejuízo ao seu
acompanhamento na clínica de hemodiálise.Não haverá risco adicional relacionado a procedimentos
médicos, uma vez que, independentemente da
opção de participar do estudo, os exames laboratoriais realizados já fazem parte da avaliação de rotina das
clínicas envolvidas.
Benefícios:
O benefício individual de cada paciente durante a participação no estudo será a possibilidade de detecção
de condições clínicas eventualmente não
diagnosticadas, como depressão ou déficit cognitivo, permitindo uma abordagem médica e multidisciplinar
corretas após encaminhamento para a propedêutica adequada.Adicionalmente, o estudo poderá trazer
conhecimentos relevantes acerca da sobrevida e dos
fatores associados com a evolução da cognição, funcionalidade e qualidade de vida dos idosos em
hemodiálise.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Trata-se de um estudo que visa estudar pacientes idosos em TSR. Através de entrevistas e análise de
exames rotineiramente realizados serão feitas avaliações da população em estudo em
Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Bairro: Centro
CEP: 24.030-210
UF: RJ
Município: NITEROI
Telefone: (21)2629-9189
Fax: (21)2629-9189
E-mail: etica@vm.uff.br
Página 06 de 08

84

FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU
Continuação do Parecer: 1.505.347

comparação com uma amostra mais jovem. Os dados serão analisados para apresentação.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
O TCLE se apresenta de forma clara e concisa. Os direitos dos participantes da pesquisa estão claramente
mostrados no TCLE, assim como a possibilidade de deixarem o estudo a qualquer momento. Os telefones de
contato dos pesquisadores e do CEP forma incluídos.
Recomendações:
Sem recomendações a propor
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Sem pendências
Considerações Finais a critério do CEP:
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
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