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RESUMO 

 
Este estudo, cujo objetivo é descrever sobre a importância de preservar a qualidade de vida do 
paciente renal, ressaltando o quanto ela é importante para que o mesmo seja capaz de viver – 
e sobreviver - com maior independência, equilíbrio e confiança, sem se entregar frente às 
dificuldades inerentes ao tratamento e à doença, salientou que a Doença Renal Crônica, 
provoca uma lesão nos rins e, em casos mais avançados, pode originar uma perda progressiva 
e irreversível da função renal. Essa perda, em sua fase mais crônica, é capaz de comprometer 
significativamente a qualidade de vida dos pacientes acometidos por tal doença, gerando 
transtornos psíquicos, sociais e funcionais, que podem limitar a vida – limitação que tende a 
piorar à medida que a doença se agrava e se transforma em uma Insuficiência Renal Crônica. 
Vale destacar que a função renal quando comprometida em até 50%, não costuma apresentar 
sintomas. A partir daí, o corpo passa a emitir sinais bastante alarmantes sobre o estado de 
saúde do paciente, tais como, anemia, mudanças nos hábitos de urinar, entre outros. A 
metodologia utilizada na construção deste estudo é a pesquisa bibliográfica com abordagem 
exploratória, com base em publicações de autores especialistas no assunto em questão.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Comprometimento. Lesão renal. Limitação. Paciente renal. Sintomas. 
 
LINHA DE PESQUISA: Processo Cuidar na Saúde do Adulto e do Idoso 

 

 

ABSTRACT 

 
This study, whose objective is to describe the importance of preserving the quality of life of the 
renal patient, emphasizing how important it is for him to be able to live - and survive - with 
greater independence, balance and confidence, without surrendering to the front to the 
difficulties inherent to the treatment and the disease, he stressed that Chronic Kidney Disease 
causes damage to the kidneys and, in more advanced cases, can lead to a progressive and 
irreversible loss of kidney function. This loss, in its most chronic phase, is capable of 
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significantly compromising the quality of life of patients affected by this disease, generating 
psychological, social and functional disorders, which can limit life - a limitation that tends to 
worsen as the disease develops. worsens and turns into Chronic Kidney Failure. It is worth 
noting that renal function, when compromised by up to 50%, does not usually show symptoms. 
From there, the body starts to emit very alarming signals about the patient's health status, such 
as anemia, changes in urination habits, among others. The methodology used in the 
construction of this study is bibliographic research with an exploratory approach, based on 
publications by authors specialized in the subject in question. 
 
KEYWORDS: Commitment. Kidney injury. Limitation. Renal patient. Symptoms. 
RESEARCH LINE: Care Process in Adult and Elderly Health 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Doença Renal Crônica (DRC), aos poucos, provoca lesões nos rins 

capazes de ocasionar uma perda progressiva e, em muitos casos, irreversível, 

da função renal (função glomerular, função tubular e função endócrina). No 

estágio inicial da doença, a capacidade de filtragem dos rins, aos poucos, fica 

comprometida; já em fases mais avançadas, tais órgãos ficam altamente 

danificados, originando a Insuficiência Renal Crônica (IRC) (MALKINA, 2018). 

De acordo com Brito e Oliveira (2015), a taxa de filtração glomerular 

(TFG) é comumente utilizada como a medida padrão da avaliação da função 

renal, por medir a depuração de uma substância que é filtrada livremente pelos 

glomérulos e que não sofre reabsorção ou secreção tubular; no que tange à 

função tubular, pode-se dizer que esta é responsável por eliminar os ácidos do 

sangue, excretando-os em forma de urina; por fim, a função endócrina se 

refere à produção de hormônios que estimulam a produção de glóbulos 

vermelhos e que controlam a pressão arterial do corpo. 

Quando quaisquer destas funções ficam comprometidas, o risco de 

desenvolvimento da Insuficiência Renal Crônica (IRC) só aumenta. Vale dizer 

que a perda da função renal, num primeiro instante, é totalmente assintomática 

– o que é bastante preocupante, afinal, o paciente pode estar exposto a uma 

doença grave sem sequer saber (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2012). 

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é bastante grave e quando não 

tratada de maneira adequada, pode provocar inúmeras complicações para a 

saúde do paciente num curto espaço de tempo, gerando danos psíquicos e 
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funcionais capazes de limitar a sua vida de maneira considerável – o que 

interfere negativamente na sua qualidade de vida. Para evitar esse cenário, é 

fundamental que o paciente seja acompanhado por um médico especialista e 

que receba cuidados específicos e capazes de evitar a necessidade de 

tratamentos dolorosos para sobreviver – como a hemodiálise (que é um 

procedimento que realiza exatamente a função do rim, retirando as substâncias 

tóxicas, a água e os sais minerais com o auxílio de uma máquina (FUNDAÇÃO 

PRÓ-RIM, 2018). 

Segundo Junior (2004), o diagnóstico precoce da Insuficiência Renal 

Crônica (IRC) associado a condutas terapêuticas assertivas e condizentes com 

as necessidades do paciente são capazes de reduzir as mazelas, as dores e o 

agravamento do quadro, que pode provocar o aumento da pressão arterial e o 

surgimento do diabetes, sem falar no desequilíbrio emocional que surge em 

várias ocasiões, como consequência do medo e da insegurança que afeta, 

inclusive, os familiares que convivem diretamente com o paciente renal, 

acompanhando de perto seu tratamento e, em muitos casos, seu sofrimento. 

Não se pode deixar de salientar que para falar em qualidade de vida do 

paciente renal, é preciso ter em mente que essa questão pode variar de uma 

pessoa para outra, afinal, depende diretamente do estado de saúde física e 

mental (tanto do paciente quanto dos seus familiares), bem como das 

condições ambientais e sociais em que o mesmo está inserido, do acesso aos 

tratamentos de saúde propostos, entre outros (LIMA, 2000). 

Nesse ínterim, pergunta-se: como é possível assegurar que os pacientes 

portadores de Insuficiência Renal Crônica (IRC), mesmo diante dos 

tratamentos e de possíveis limitações que possam surgir, consigam ter sua 

qualidade de vida preservada, lidando de maneira menos penosa com as 

restrições e dificuldades? 

A justificativa para a elaboração deste estudo é a sua relevância 

acadêmica, científica e social, considerando que assegurar a qualidade de vida 

do paciente interfere positivamente do seu tratamento e na sua recuperação, 

bem como no enfrentamento dos dissabores provocados pela doença, na sua 

independência e na melhoria da sua capacidade psíquica, que precisa estar em 
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equilíbrio para ele seja capaz de lidar com as dificuldades oriundas da 

Insuficiência Renal Crônica (IRC). 

A hipótese para a questão levantada ressalta a importância de promover 

a qualidade de vida do paciente renal crônico através de sessões de terapia 

(que cuidam da sua saúde emocional), favorecendo a recuperação da 

autonomia, a retomada de atividades possíveis de serem realizadas e que, de 

alguma forma, proporcionem lazer e prazer, mantendo a esperança, a 

autoconfiança, o resgate da autoestima e a recuperação do senso de utilidade. 

A partir de todo este cenário apresentado, ressalta-se que o objetivo 

deste estudo é descrever sobre a importância de preservar a qualidade de vida 

do paciente renal, ressaltando o quanto ela é importante para que o mesmo 

seja capaz de viver – e sobreviver - com maior independência, equilíbrio e 

confiança, sem se entregar frente às dificuldades inerentes ao tratamento e à 

doença. 

A base para essa pesquisa, cuja metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica – realizada através da consulta de sites e sistemas de busca 

(SCIELO, Ministério da Saúde, Revista Brasileira de Análises Clínicas, Brazilian 

Journal of Nephrology, Fundação Pró-Rim, Sociedade Brasileira de Nefrologia, 

entre outros), cujos descritores foram as palavras paciente renal, rim, 

Insuficiência Renal Crônica (IRC), hemodiálise, qualidade de vida, 

considerando publicações que variam desde os anos de 2000 até o ano de 

2020. Alguns trabalhos com data anterior ao ano 2000 também foram 

considerados, com vistas a respaldar os novos estudos e demonstrar o 

pioneirismo das pesquisas. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 Segundo dados do Hospital Urológico de Brasília (2020), os rins são dois 

órgãos (glândulas) de cor vermelho-escuro, com um tamanho aproximado à 

uma mão fechada e que possuem o formato de um feijão. Ficam localizados 

imediatamente abaixo da caixa torácica, estando um de cada lado da coluna 
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vertebral. A localização precisa é na região posterior do abdômen, atrás do 

peritônio, ao lado da coluna vertebra, na região lombar. O rim direito encontra-

se logo abaixo do fígado e o esquerdo, abaixo do baço. 

 Os rins pesam 150 g (cada um), estão envoltos por um tecido fibroso 

denominado cápsula renal e filtram, diariamente, uma média de 120 a 150 litros 

de sangue, produzindo cerca de 1 a 2 litros de urina - eles fazem parte do 

sistema excretor e osmorregulador, por filtrarem e excretarem os dejetos 

presentes no sangue. A figura 01 evidencia a localização do rim no corpo 

humano, seu aspecto e a sua ligação com os demais órgãos. (VARELLA, 

2020). 

 

Figura 01 – Localização dos Rins no Corpo Humano 

 

FONTE: Hospital Urológico de Brasília (2020) 

 

Importante ressaltar que o equilíbrio da química interna do corpo 

humano se deve, em grande parte, ao trabalho realizado pelos rins, ou seja, a 

sobrevivência do homem depende do funcionamento normal destes órgãos, 

que são considerados vitais. Os rins desempenham quatro funções importantes 

no organismo, são elas: eliminação de toxinas do sangue por um sistema de 

filtração; regulação da formação do sangue e dos ossos; regulação da pressão 

sanguínea; controle do delicado balanço químico e de líquidos do corpo 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2020). 

 

2.1 A DOENÇA RENAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
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No entanto, quando os rins não funcionam muito bem, podem surgir 

doenças que serão descobertas apenas em estágios mais avançados, quando 

não houver muito a se fazer para proteger e salvar a função renal. Isso 

acontece porque, no estágio inicial, as doenças renais são assintomáticas e 

pacientes que não têm o hábito de consultar e fazer exames rotineiramente, 

ficam à mercê da sorte, colocando a vida em risco. Isso leva a crer que a 

melhor maneira para identificar precocemente quaisquer disfunções renais que 

se transformar em uma Doença Renal Crônica (DRC) é a realização de 

exames de sangue e de urina, que medem a dosagem de creatinina 

sanguínea, a presença de proteína ou glicose no sangue, entre outros 

(PINHEIRO, 2020). 

Dentre os principais sinais e sintomas das doenças renais, pode-se citar 

a presença de sangue na urina (hematúria) - seja ela visível a olho nu ou 

apenas detectada em exames de análise de urina; urina espumosa (sobretudo 

quando há aumento da quantidade e do tempo para o seu desaparecimento); 

edemas (quando há redução da eliminação de sódio pelos rins e acúmulo de 

água ou perda de proteína na urina, favorecendo o inchaço) e hipertensão (que 

surge em função da retenção de sódio e água ou da Insuficiência Renal 

Crônica (IRC), elevando a pressão arterial) (JUNIOR, 2004). 

No entanto, ainda existem outros sintomas que devem ser considerados, 

tais como a anemia (queda na produção de eritropoietina – responsável por 

estimular a medula óssea a produzir hemácias), o cansaço (que pode ser 

proveniente da anemia, do acúmulo de toxinas no organismo ou do aumento da 

acidez no sangue) a perda de apetite, náuseas e vômitos (que também podem 

acontecer em função do aumento da acidez e retenção de toxinas no sangue); 

dor nas costas ou nos rins (proveniente de pedras nos rins ou de infecção 

urinária); acordar à noite para urinar (pode ser um dos primeiros sinais de uma 

doença renal); ausência de urina (que ocorre, geralmente, por obstrução das 

vias urinárias ou de algumas glomerulonefrites) (PINHEIRO, 2020). 

De acordo com informações do Ministério da Saúde, as Doenças Renais 

Crônicas (DRC) são usadas para denominar as alterações heterogêneas que 

afetam tanto a estrutura quanto a função renal, podendo ter múltiplas causas e 
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múltiplos fatores de risco. Num primeiro instante, pode parecer uma doença 

sem gravidade – sobretudo por ser silenciosa e assintomática; no entanto, à 

medida que o caso se torna mais complexo, as consequências também se 

tornam, exigindo tratamentos dolorosos que causam dependência e limitações, 

quando não ocasionam a morte do paciente (BRASIL, 2020). 

 

2.2 INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (IRC) 

 

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é o estágio mais avançado da 

doença renal, pois, é a condição na qual os rins perdem a capacidade de 

desempenhar suas funções mais básicas. Ela pode ser aguda (quando ocorre 

súbita e rápida perda da função renal), crônica (quando a perda acontece de 

maneira lenta, progressiva e irreversível) ou crônica terminal (quando há perda 

da função renal acima de 85%, aumentando a quantidade de toxinas e de água 

no organismo, num nível muito acima do suportável). Nesse caso, faz-se 

necessário iniciar um tratamento capaz de substituir a função renal, a chamada 

Terapia Renal Substitutiva (TRS), como é o caso da hemodiálise, apresentada 

na figura 02 (BRASIL, 2015). 

 

Figura 02 – Hemodiálise 

 

FONTE: Levy (2018) 

 

No Brasil, para os pacientes com Insuficiência Renal Crônica (IRC), o 

Sistema Único de Saúde disponibiliza duas modalidades de Terapia Renal 
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Substitutiva (TRS): a hemodiálise (que bombeia o sangue através de uma 

máquina e de um dialisador, a fim de remover as toxinas do organismo. Esse 

tratamento é feito em clínicas especializadas com uma frequência média de 3 

vezes por semana); a diálise peritoneal (feita diretamente na casa do paciente, 

durante a noite, a partir da inserção de um cateter flexível no abdômen que 

permite que o processo de filtragem do sangue aconteça dentro do corpo do 

paciente) (BRASIL, 2019). 

Um dos tratamentos mais comumente indicados em caso de 

insuficiência renal é a hemodiálise que, para muitos, gera um certo pavor e 

insegurança (sobretudo pelos efeitos colaterais e possíveis complicações, que 

podem variar desde uma hipotensão arterial seguida de vômito, até quadros de 

cefaleia e arritmia cardíaca) pela complexidade, precisando contar com a 

correta adequação de materiais e equipamentos, bem como com o preparo e a 

competência dos profissionais que participam deste procedimento, a fim de 

evitar riscos e assegurar melhores resultados, principalmente no que tange à 

sobrevida do paciente (MARTINS, 2005). 

Todo esse cenário leva a crer que a Insuficiência Renal Crônica (IRC) – 

que acomete milhões de pessoas - é uma doença muito grave, além de ser 

progressiva, debilitante e irreversível. Essa enfermidade pode acarretar 

morbimortalidade e tornou-se um problema de saúde pública mundial. Os 

tratamentos existentes são bastante penosos e podem desencadear 

isolamento social, dificuldades para locomoção, perda de autonomia, 

modificações na imagem corporal e sentimento constante de morte 

(MARQUES et al., 2016). 

De acordo com Duarte et al. (2003), a Insuficiência Renal Crônica (IRC) 

reduz expressivamente a mobilidade física e a condição emocional do paciente, 

impactando negativamente nos seus níveis de energia e vitalidade – o que 

pode reduzir ou limitar suas interações sociais, suas idas e vindas, causando 

sérios problemas psicossociais. Ao ser acometido por tal doença, o bem-estar 

do paciente fica altamente abalado e o mesmo sente-se sem autoestima e sem 

autoconfiança – e, em muitos casos, sem a menor motivação para viver. 
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2.3 QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE RENAL 

 

Para atestarem a efetividade do tratamento do paciente portador de 

Insuficiência Renal Crônica (IRC), ao profissionais da saúde passaram a 

considerar a importância de se preservar a qualidade de vida deste, afinal, sem 

as devidas condições físicas e psicológicas todo o sofrimento oriundo das 

intervenções terapêuticas perderiam o sentido, pois, o paciente infeliz e 

desmotivado pouco se esforçaria para reagir e sobreviver (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2001). 

As consequências da doença e do tratamento interferem diretamente e 

negativamente na qualidade de vida do paciente, afinal, estes se tornam mais 

dependentes e limitados, o que abala a autoestima, a autoconfiança e a 

vontade de lutar para sobreviver. Se antes o foco era apenas a sobrevida do 

paciente renal, hoje sabe-se a importância de se preservar a qualidade de vida 

do mesmo para isso ser possível, afinal, uma coisa está atrelada à outra 

(FERREIRA; FILHO, 2011). 

Falar em qualidade de vida é falar diretamente dos aspectos físico, 

psicológico, social e ambiental que envolvem o paciente e isso nem sempre 

significa a ausência da doença. Em casos de doenças irreversíveis, é preciso 

que haja aceitação e disposição para conviver do melhor modo possível com a 

enfermidade e essa tarefa nem sempre é fácil. Nesse ínterim, é preciso 

ressaltar que conviver com a Insuficiência Renal Crônica (IRC) exige um 

processo de aceitação, mudança e adaptação e isso, não raro, desafia o 

paciente que se vê impactado pelas dificuldades oriundas da doença. É nesse 

cenário, sobretudo quando o paciente se recusa a se adaptar, que a sua 

qualidade de vida fica abalada e, vez por outra, perdida (FARIAS; MARTINS, 

2015). 

À medida que o quadro do paciente renal se agrava, ele passa a 

apresentar sintomas que interferem no seu estado físico e emocional, e, 

consequentemente, na sua qualidade de vida. Outro ponto que é preciso 

salientar, é que a convivência familiar e a postura das pessoas que 

acompanham o paciente também interferem na sua qualidade de vida e isso se 
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reverte – ou não - no desejo de lutar, recuperar a autoestima e na motivação 

para lidar com as intempéries da doença e do tratamento (SANTOS, 2006). 

Muitas pessoas, quando se descobrem pacientes renais, desenvolvem 

quadros de depressão e ansiedade provenientes da tristeza, da insatisfação 

com a saúde, da baixa autoestima e do medo da morte, que tanto abalam seu 

bem-estar, sendo causas eminentes da redução da qualidade de vida destes 

indivíduos (BERARDINELL et al., 2014). 

De acordo com Martins e Cesarino (2005), a qualidade de vida do 

paciente renal se tornou um importante critério para se avaliar a efetividade dos 

tratamentos propostos, bem como dos resultados alcançados, afinal, através 

deste critério é possível analisar o impacto da doença no dia-a-dia do paciente 

– e dos seus familiares. Para obter sucesso no tratamento, é preciso que seja 

preservado o bem-estar físico e mental do paciente, favorecendo a 

recuperação da autonomia, a retomada de todas as atividades possíveis de 

serem realizadas e que proporcionam lazer e prazer, a preservação da 

esperança e da autoconfiança, o resgate da autoestima e a recuperação do 

senso de utilidade - considerando que o ócio é um péssimo inimigo da 

evolução. 

Para assegurar a qualidade de vida do paciente, é preciso levar em 

conta sua realidade social e familiar, bem como a possibilidade de realização 

de suas atividades rotineiras – o que significa que este saberia lidar com as 

suas limitações e se esforçaria para se tornar menos reativo e menos 

deprimido com a sua situação de enfermo que, por si só, já abala suas 

emoções, sobretudo pelo sedentarismo imposto, pela dificuldade de interação 

social e pela perda de autonomia que exige, em muitos momentos, a 

intervenção e a ajuda de terceiros (MARTINS; CESARINO, 2005). 

Vale dizer que os problemas que afetam a qualidade de vida do paciente 

com Insuficiência Renal Crônica (IRC), quando percebidos desde o início do 

tratamento, podem ser analisados e tratados de maneira adequada, por meio 

de intervenções terapêuticas que influenciem positivamente e favoreçam a 

evolução e a aceitação do paciente. Dentre as intervenções que mais geram 

resultados, destacam-se o atendimento psicológico ao paciente e aos seus 
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familiares, a participação em grupos de ajuda – que auxiliam no enfrentamento 

do problema e a identificação dos estressores – que permite a realização de 

um planejamento de programas preventivos (RAVAGNANI et al., 2007). 

Importante salientar que cada paciente reage de uma forma e cada um 

deles apresentará uma maneira diferente de lidar com os dissabores da 

doença. No entanto, não se pode negligenciar que todos precisam de ajuda 

para lidar com esse momento difícil, tendo sua qualidade de vida preservada 

como garantia de cuidado da sua saúde e da sua vida. Reduzir a sensação de 

desconforto emocional do paciente renal pode operar mudanças muito 

significativas e capazes de favorecer o bom andamento do tratamento e da 

recuperação do mesmo (STRAUB, 2002). 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os rins são órgãos vitais e fundamentais para o bom funcionamento do 

corpo e para a manutenção da saúde, desempenhando funções importantes no 

organismo, dentre as quais se destacam a eliminação de toxinas do sangue por 

um sistema de filtração; a regulação da formação do sangue e dos ossos; a 

regulação da pressão sanguínea; o controle do delicado balanço químico e de 

líquidos do corpo. 

 Quando os rins não funcionam normalmente, a saúde fica totalmente 

exposta a riscos, desencadeando doenças graves que só serão descobertas 

quando atingirem estágios mais avançados, ou seja, num primeiro instante, a 

doença renal pode parecer uma doença sem gravidade, mas, à medida que o 

caso se torna mais complexo, ele passa a exigir tratamentos mais severos e 

dolorosos, que podem causar dores, mal estar, dependência e limitações. 

A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada uma doença de alta 

gravidade, sobretudo pelo fato de causar uma séria lesão nos rins - que são 

órgãos vitais - podendo também ocasionar uma perda progressiva e, em certos 

casos, irreversível da função renal, comprometendo a capacidade de filtragem 

dos rins e, consequentemente, danificando tais órgãos. Esses danos são 
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responsáveis por gerar a Insuficiência Renal Crônica (IRC), objeto deste 

estudo. 

 Não é raro o indivíduo ter um problema renal sem sequer saber – esses 

casos são mais comuns entre pessoas que raramente procuram médicos e/ou 

fazem exames de rotina para verificar a saúde. A perda da capacidade renal 

acontece lentamente e até atingir um ponto crítico, é totalmente assintomática. 

Isso aumenta ainda mais a gravidade dos casos, pois, quando a pessoa chega 

a sentir alguma coisa, ela pode exposta a uma Insuficiência Renal Crônica 

(IRC) que, se não tratada de maneira adequada, pode acarretar várias 

complicações para a saúde do paciente num curto espaço de tempo.  

Em contrapartida, pessoas que se cuidam e que nutrem o hábito de 

consultar especialistas e realizar exames rotineiramente, podem obter um 

diagnóstico precoce da doença, favorecendo o controle e a associação de 

tratamentos condizentes com as suas necessidades, reduzindo as chances de 

agravamento do quadro. A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é o estágio mais 

avançado da doença renal e pode ser ocasionar uma súbita perda da função 

ou uma lenta, progressiva e irreversível perda. Isso exige um tratamento 

específico, que possa substituir a função renal, como é o caso da hemodiálise. 

Todo esse processo gera consequências físicas e emocionais e interfere 

expressivamente na qualidade de vida do paciente renal, que fica mais 

dependente da ajuda de terceiros, limitado e infeliz. Sua autoestima fica 

abalada, seus sonhos em segundo plano e isso provoca perda de qualidade de 

vida, tão importante para que os tratamentos propostos tenham resultados 

substanciais. 

Importante destacar que preservar a qualidade de vida do paciente renal 

é imprescindível para o seu tratamento e para o seu bem-estar, ou seja, a 

manutenção e preservação desta ressignificam a vida deste indivíduo enfermo. 

Os meios para que isso se torne possível envolvem o suporte no 

enfrentamento da doença, o acompanhamento psicológico de um profissional 

devidamente habilitado, o incentivo à participação de atividades possíveis, que 

não coloquem a saúde do paciente em risco mas que lhe conceda prazer e 

vontade de lutar pela vida, mesmo diante das adversidades. 
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Adaptar-se à doença e ao tratamento não é uma tarefa fácil, no entanto, 

quando mesmo diante deste cenário a vida pode ser vivida o mais próximo 

possível da normalidade, o fardo fica mais leve, a aceitação mais fácil e o 

tratamento mais exitoso. Isso tudo leva a crer o quão importante é assegurar 

que os pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica (IRC) tenham sua 

qualidade de vida preservada, mesmo lidando com situações tão difíceis e 

desafiantes. 

O acadêmico sugere que novos estudos e pesquisas sejam realizados 

acerca desse tema de grande relevância acadêmica, social e psicológica, que 

trata da preservação da vida – e da qualidade de vida - mesmo diante das 

dificuldades e do sofrimento provocados por uma doença tão degradante, que 

exige cuidados especiais para o corpo e para a mente. 
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