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RESUMO 

A doença renal crônica se caracteriza pela perda progressiva e irreversível das funções 

renais a partir de uma doença ou após uma insuficiência renal aguda, podendo causar 

problemas do sono e prejudicando o estado nutricional. A qualidade do sono ruim está 

presente entre 80% dos pacientes renais e pode afetar a imunidade, as funções cognitivas e 

as manifestações afetivas. Já as alterações nutricionais relacionam-se com a ingestão 

deficiente de nutrientes, catabolismo, uremia, distúrbios endocrinológicos e do equilíbrio 

eletrolítico. Devido às complicações citadas, avaliaram-se as variáveis qualidade do sono e 

estado nutricional de pacientes com doença renal crônica no pré e pós-transplante renal em 

um hospital universitário do município de Natal, Rio Grande do Norte. O estudo contou 

com 10 pacientes, tendo sido aplicado o questionário sociodemográfico e, para controle das 

variáveis intervenientes, a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão. Para avaliar a 

qualidade de sono foi utilizado o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, o Diário do 

Sono, a Escala de Sonolência de Epworth e o Questionário de Hábiots de Sono; para os 

distúrbios do sono o Sleep Disorder Screening Questionnaire e para a avaliação do estado 

nutricional a Avaliação Nutricional Subjetiva Global Modificada, inquérito alimentar e 

exames laboratoriais.  No pré-transplante renal houve associação dos sintomas de 

ansiedade com insônia, narcolepsia e síndrome das pernas inquietas (SPI); do uso de 

medicamentos para dormir com narcolepsia e SPI. No pós-transplante renal, apneia esteve 

relacionada com a ansiedade e com o uso de medicamentos para dormir; a insônia e a 

narcolepsia com diabetes e hipoteiroidismo. O peso esteve relacionado com latência do 

sono, cochilos e qualidade de sono; o IMC e a circunferência da abdominal com a latência 

do sono. Foi possível concluir que, após o transplante renal, houve melhora significativa na 

qualidade de sono, além de redução dos sintomas indicativos de distúrbios do sono. O 

estado nutricional de modo geral também melhorou, assim como o aporte energético-

protéico.  

Palavras-chave: qualidade do sono, estado nutricional, doença renal crônica, transplante 

renal. 
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ABSTRACT 

Chronic kidney disease is characterized by progressive and irreversible loss of kidney 

function from an illness or after an acute renal failure, may cause sleep problems and 

impairing the nutritional status. The quality of bad sleep is present among 80% of renal 

patients and can affect immunity, cognitive functions and emotional manifestations. 

Already nutritional changes are related to poor nutrient intake, catabolism, uremia, 

endocrinological disorders and electrolyte balance. Because of the complications 

mentioned, we evaluated the variables sleep quality and nutritional status of patients with 

chronic kidney disease before and after renal transplantation in a university hospital of 

Natal, Rio Grande do Norte. The study included 10 patients and applied the 

sociodemographic questionnaire and for control over the variables, the Hospital Anxiety 

and Depression Scale. To evaluate the quality of sleep was used Sleep Quality Index of 

Pittsburgh, the Journal Sleep, Sleepiness Scale Epworth and Hábiots Sleep Questionnaire; 

for sleep disorders Sleep Disorder Screening Questionnaire and the assessment of 

nutritional status Nutritional Subjective Global Assessment Modified, food surveys and 

laboratory tests. In pre-renal transplantation was associated symptoms of anxiety with 

insomnia, narcolepsy and restless legs syndrome (RLS); the use of sleep medications with 

narcolepsy and SPI. In post-renal transplant, apnea was associated with anxiety and the use 

of medications to sleep; insomnia and narcolepsy with diabetes and hipoteiroidismo. The 

weight was related to sleep latency, quality of sleep and naps; BMI and waist 

circumference with sleep latency. It was concluded that, after renal transplantation, there 

was significant improvement in quality of sleep, and reduction of the target symptoms of 

sleep disorders. The general nutritional status has also improved, as well as protein-energy 

contribution. 

Keywords: sleep quality, nutritional quality, chronic kidney disease, renal transplantation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ciclo sono-vigília corresponde a um ritmo circadiano, ou seja, tem num período de 

24 horas, oscilando entre duas fases: sono e vigília (Aschoff, 1979). A variabilidade do 

ciclo sono-vigília é resultado da sincronização do ritmo circadiano endógeno com os 

fatores exógenos que venham a interferir na hora ou na duração do sono, permitindo 

adaptações (Martinez, Lenz & Menna-Barreto, 2008). 

O sono corresponde a um estado comportamental complexo caracterizado por uma 

reatividade reduzida a estímulos auditivos, visuais, táteis e dolorosos em relação à vigília 

(Tobler, 2005), particularmente em fases de sono profundo, sendo necessário o aumento da 

intensidade do estímulo para trazer o indivíduo de volta à vigília (Fernandes, 2006). 

O comportamento durante o sono está associado com mudanças distintas na atividade 

cerebral que variam entre os seres vivos e é homeostaticamente regulado (Amlaner Jr., 

Lesku & Rattenborg, 2009). Sabendo-se que a homeostase corresponde à manutenção dos 

processos fisiológicos do organismo e uma busca por manter a regulação dos sistemas 

constantes, assim ocorre na homeostase do sono, na qual objetiva-se proteger os 

mecanismos envolvidos na regulação do sono de possíveis perturbações imprevisíveis que 

acarretem em mudanças desfavoráveis a esse ritmo biológico (Kitano, 2004). Um exemplo 

de atividade relacionada à homeostase do sono é o maior tempo que os animais dedicam ao 

sono após um período de privação (Amlaner Jr., Lesku & Rattenborg, 2009).  

Diversas disfunções em órgãos e sistemas e seus tratamentos podem manifestar-se com 

modificações do padrão do sono dos indivíduos afetados (Tufik, 2008). Dessa forma, a 

qualidade do sono é uma variável importante a ser investigada quando o assunto em questão é 

a saúde das pessoas, pois, quando os indivíduos mantém uma boa qualidade do sono, há uma 

reposição de energia, manutenção do equilíbrio metabólico do organismo e desenvolvimento 
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físico e mental. Já uma qualidade de sono ruim está associada à irritabilidade, falta de 

memória, de concentração e maior propensão a uma morbi-mortalidade (Cippola-Neto, 

Menna-Barreto, Marques, Afeche & Benedito-Silva, 1996; Inocente & Reimão, 2001). Sendo 

assim, uma má qualidade do sono pode afetar diversos mecanismos relacionados ao controle 

do nosso organismo, a exemplo da imunidade, das funções cognitivas e das manifestações 

afetivas (Grisart, Van der Linden & Masquelier, 2002), como no caso da doença renal crônica 

(DRC) que traz como consequência uma má qualidade de sono. 

A DRC é caracterizada pela perda progressiva e irreversível das funções renais a partir 

de uma doença ou após uma insuficiência renal aguda e é geralmente causada por pielonefrite 

(infecção que ocorre na pelve do rim) podendo causar distúrbios no metabolismo, absorção e 

excreção de nutrientes, prejudicando o estado nutricional do indivíduo (Riella & Martins, 

2001). Atualmente, os transplantes renais são a melhor alternativa de tratamento para os 

portadores de DRC, apresentando elevado índice de sucesso pós-cirúrgico com a realização de 

milhares de cirurgias a cada ano e no mundo todo, garantindo menores índices de morbi-

mortalidade em comparação ao tratamento dialítico (Manfro & Carvalhal, 2003). 

O interesse de pesquisadores em estudar a qualidade do sono de pacientes com DRC 

têm aumentado nos últimos anos, pois a má qualidade do sono e alterações do sono têm sido 

relatadas por até 80% dos pacientes com DRC (Ng et al., 2006). A preocupação em se estudar 

sobre a qualidade do sono nessa população consiste no fato de que o ciclo vigília-sono é 

modulado por fatores ambientais e endógenos, de modo que uma perturbação desse ritmo 

circadiano acarreta em consequências adversas para a saúde humana (Wright Jr. & Joshua, 

2009). 

 No caso da doença renal, especificamente, a qualidade de sono ruim em pacientes em 

hemodiálise ou em diálise peritoneal pode estar associada ao excesso de ureia acumulada na 
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corrente sanguínea em decorrência da falência renal (Nicholls, 2008). Essa uremia que 

acarreta em uma qualidade de sono ruim deve ser diagnosticada e tratada para não evoluir 

para encefalopatia, alterações metabólicas, mudanças na ação hormonal (acúmulo de 

melatonina) e alteração do quantitativo de células envolvidas no controle da imunidade do 

organismo (Pearl, Unruh & Chan, 2006).  

A importância de haver estudos mais aprofundados acerca da qualidade de sono de 

pacientes renais em estágio avançado da doença e em buscar uma melhora dessa variável 

devem-se a algumas consequências negativas para o organismo. Por exemplo, um acúmulo de 

melatonina pode não ser reduzido aos níveis normais nem mesmo com o tratamento da 

doença renal (Ludermann, Zwernemann & Lerchl, 2008), uma má qualidade de sono muito 

presente dentre esses pacientes pode elevar o risco de doenças cardiovasculares (Silva, 2012), 

o hipotálamo é afetado pela doença renal e a termorregulação durante o sono é alterada 

(Tufik, 2008) e a liberação aumentada de citocinas pode estar na base da má qualidade de 

sono e da maior susceptibilidade a doenças inflamatórias Kapsimalis et al. (2007). A proposta 

do presente estudo é verificar se após o transplante renal há uma melhora da qualidade de 

sono ruim e, consequentemente, de uma melhor qualidade de vida e menor risco de 

adoecimento pela imunidade afetada por consequência da má qualidade de sono. 

Além de uma má qualidade do sono relatada pelos pacientes renais, as alterações 

nutricionais são muito frequentes e, entre as múltiplas causas, destacam-se: a ingestão 

deficiente de nutrientes, perda de proteínas no processo da hemodiálise, distúrbios 

endocrinológicos e do equilíbrio ácido-básico. A desnutrição destes pacientes pode interferir 

na evolução clínica, pois favorece quadros infecciosos, dificulta a reabilitação do paciente e 

piora sua qualidade de vida. É essencial a avaliação e o acompanhamento nutricional rotineiro 

de pacientes para diagnosticar e prevenir problemas relacionados à nutrição. A intervenção 
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dietoterápica bem como o transplante renal podem controlar ou prevenir a maioria dos 

distúrbios metabólicos manifestados (Zambom, Belangero, Britto & Morcillo, 2001). 

Portanto, o presente trabalho será um estudo descritivo que irá avaliar a qualidade de 

sono, distúrbios de sono e a estado nutricional de pacientes renais crônicos que serão e que já 

foram submetidos à cirurgia de transplante de rim em um hospital universitário do município 

de Natal, Rio Grande do Norte, tendo em vista possíveis melhoras relatadas em outros estudos 

acerca da eficiência dessa modalidade de tratamento nas variáveis em questão. 

 

1.1 O CICLO SONO-VIGÍLIA  

O sono é um estado fisiológico comum a todas as pessoas o qual se diferencia da 

vigília por uma possibilidade de perda rapidamente reversível de reatividade ao meio 

ambiente (Martino, 2009). O sono corresponde a um estado de intensa ativação cerebral 

em regiões específicas do cérebro, havendo um aumento notável da frequência de descarga 

de neurônios superiores em relação às observadas na vigília tranquila, o que não sugere um 

repouso total. Tendo em vista que, em geral, todas as funções do cérebro e do organismo 

são influenciadas pela alternância da vigília com o sono, este equilíbrio é responsável pela 

restauração das condições orgânicas existentes no princípio da vigília precedente (Thorpy 

& Yager, 2001).  

Pode-se dizer que o sono normal é aquele que proporciona a um indivíduo uma 

sensação de bem-estar ou descanso físico e mental, normalmente denominado por “noite 

bem dormida”, nas quais as energias são restabelecidas, permitindo bons desempenhos 

físicos e mentais no dia seguinte. Mesmo que diversos estudos normativos procurem 

estabelecer alguns critérios, quer sejam referentes às horas de sono ou em relação à própria 
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estrutura do sono, há de haver sempre uma consideração à variabilidade de cada sujeito 

(Rente & Pimentel, 2004).  

A arquitetura do sono é realizada em fases as quais são alternadas entre os espectros 

de frequência do sono e da vigília (Martino, 2009). Ao longo do sono, os humanos passam 

por estágios caracterizados por padrões de frequência do eletroencefalograma (EEG). O 

sono não-REM (NREM) é o sono de ondas lentas e composto de quatro estágios. O 

primeiro estágio do sono é caracterizado por um período letárgico que é substituído pelo 

segundo estágio, com decréscimo da frequência, aumento da amplitude e oscilações 

intermitentes de alta frequência (fusos do sono) (Purves et al., 2010). 

O sono moderado e profundo é obtido no estágio 3, com menos fusos e maior 

amplitude das ondas de baixa frequência. O estágio mais profundo é o 4, com baixa 

frequência e alta amplitude (ondas delta). O sono NREM dura cerca de 1 hora. O sono com 

movimento rápido dos olhos (REM) ocorre após o NREM e os registros no EEG desse 

estágio são semelhantes ao do despertar. O sono de ondas lentas ocorre normalmente mais 

uma vez, mas não durante a noite toda. Ocorrem, em média, quatro vezes o sono REM com 

durações cada vez maiores ao longo da noite (Purves et al., 2010). 

A necessidade de sono diária para cada indivíduo varia de forma pessoal e de acordo 

com a idade. O feto parece nunca estar de fato acordado, alternando continuamente entre 

um sono calmo e um mais agitado, os quais são precursores do sono NREM e REM 

(Salavessa & Vilariça, 2009). Um recém-nascido passa cerca de 80% do seu dia dormindo, 

com períodos de vigília a cada 3 ou 4 horas. O lactente e o pré-escolar dormem cerca de 13 

a 15 horas e de 12 a 13 horas por dia, respectivamente, havendo período de sono diurno. Já 

na fase escolar, o sono geralmente é diurno e dura de 10 a 12 horas. Na adolescência, o 
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indivíduo tem tendência ao sono da tarde e a necessidade diária fica em tono de 8 a 10 

horas. A média de necessidade diária dos adultos gira em cerca de 5 a 8 horas, embora a 

maioria não se sinta satisfeita com menos de 7 horas de sono (Fernandes, 2006). 

Além das necessidades diferenciadas em cada fase da vida, podem ser classificados 

três tipos de dormidores: os short-sleepers (pequenos dormidores), dos quais já se 

registraram períodos de sono de apenas 4 ou 5 horas (casos raros) e que, apesar do tempo 

curto de sono, tais indivíduos são capazes de se sentirem completamente refeitos da sua 

necessidade de sono, e  os indivíduos que necessitam de período de sono mais longo, de 

pelo menos 9 horas, para se sentirem plenos no dia seguinte. Estes últimos enquadram-se 

no grupo dos long-sleepers ou “grande dorminhocos” (Rente & Pimentel, 2004). Por fim, 

há aqueles que têm preferências intermediárias entre os short e long-sleepers denominados 

de indiferentes.  

As pessoas ainda podem ser classificadas como sendo diurnas ou noturnas. As 

primeiras costumam dormir e acordar mais cedo em relação aos indivíduos noturnos. 

Indivíduos matutinos despertam das 5 às 7 da manhã e já se encontram em perfeito estado 

de alerta, pois apresentam um adiantamento de fase na maior parte de seus ritmos em 

comparação com a população geral. Já os indivíduos vespertinos acordam mais tarde que 

os matutinos e dormem de 2 às 3 horas da manhã, estes costumam apresentar um atraso 

nos seus ritmos em relação à população geral e apresentam maior estado de alerta a tarde. 

Por fim, há aquelas pessoas indiferentes entre o acordar mais cedo ou mais tarde (Martino, 

2009). Diferenças entre esses dois cronotipos podem ser explicadas pelos sistemas de 

regulação do ciclo sono-vigília (CSV) (Goulét, Mongrain, Desrosiers, Paquet & Dumont, 

2007). 
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O CSV corresponde a um ritmo circadiano com repetição regular dos episódios de 

sono noturno, mesmo que haja pequenas mudanças nos horários de dormir e acordar 

(Martinez, Lenz & Menna-Barreto, 2008). Os ritmos biológicos com uma duração que 

varia de 20 a 28 horas são chamados de circadianos e sincronizam diversas funções do 

organismo, como o sono, a alimentação, o metabolismo, a excreção urinária, os hormônios 

e a cardíaca (Spiegel, Tasali, Penev & Van Cauter, 2004). 

O CSV está relacionado com a intensidade luminosa (Martino & Cipolla-Neto, 1999) 

e é regulado por relógios, que buscam manter o organismo adaptado ao ambiente no qual 

está inserido utilizando-se de mecanismos moleculares que realizam feedback positivo e 

negativo em um período de 24 horas (Zapka, Lemon, Magner & Hale, 2009).  

A geração e a regulação endógena do CSV, bem como dos demais ritmos 

circadianos, é realizada pelo núcleo supra-quiasmático (NSQ), o qual está localizado no 

hipotálamo e é primariamente influenciado pela luz, sendo o NSQ considerado nosso 

relógico central. Já a regulação realizada por relógios periféricos é influenciada por fatores 

neuro-hormonais (Wright Jr. & Joshua, 2009). Zeitgebers correspondem a pistas exógenas 

ou ambientais reguladoras dos relógios que influenciam nos ritmos circadianos dos 

humanos (Etain, Milhiet, Bellivier & Leboyer, 2011). 

Os mais importantes marcadores biológicos internos dos seres humanos são a 

melatonina e o cortisol, além do ritmo circadiano da temperatura do corpo (Wright Jr. & 

Joshua). A melatonina também é conhecida como o hormônio da escuridão e é secretada 

ao longo do dia pela glândula hipófise, sendo maiores as quantidades obtidas ao escurecer 

do dia, sinalizando fisiologicamente o sono (Nércio, 2010). O NSQ sincroniza o CSV com 

hipófise secretora de melatonina (Silva, 2000). Por outro lado, há uma maior secreção de 
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cortisol pela glândula adrenal ao amanhecer, que irá exercer efeito contrário no indivíduo e 

prepará-lo para a vigília (Louzada & Menna-Barreto, 2004).  

O sono é regulado por três diferentes processos: o homeostático, o circadiano e o 

ultradiano. A que a homeostase do sono refere-se a um mecanismo regulatório de 

manutenção das condições normais do sono diante de possíveis desvios do comportamento 

do sono, interferindo, portanto, no CSV. Um exemplo desse mecanismo de regulação do 

sono é a indução ao sono quando o indivíduo fica exposto a um longo período de privação, 

ao passo que na situação inversa há uma redução a esse estímulo (Archermann & Borbély, 

2011). 

Modelos que mostram a interação da homeostase do CSV com sistema de 

temporização circadiano são utilizados para descrever a regulação do sono. O modelo 

homeostático de regulação do sono envolve uma interação entre o processo S homeostático 

e o processo C circadiano, cuja duração é de 24 horas, e a sintonia de ambos determina o 

tempo de dormir e de acordar. Enquanto a regulação via processo S está aumentada na 

vigília em relação ao sono, o processo C está no controle da propensão ao sono e do tempo 

de duração deste (Archermann & Borbély, 2011).  

No processo S, ao atingir um limite superior ocorre o sono; ao passo que em limites 

inferiores desse processo há o acordar. O processo C funciona como um delimitador desses 

limites ao longo do dia. De acordo com essa interação entre processos S e C, o sono e o 

despertar são iniciados em fases diferentes do ritmo circadiano. Portanto, a frequência na 

qual é a realizada o CSV é influenciada pelo intervalo entre os limites das fases de dormir 

e de acordar (Crowely, Acebo, Carskadon, 2007). 
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Os indivíduos diurnos e noturnos possuem diferentes marcadores homeostáticos que 

definem suas particularidades, sendo a exposição à luz um importante fator a ser 

considerado na interpretação das descobertas referentes a eles. O aumento da temperatura 

corporal e secreção de melatonina em luz fraca são marcadores fisiológicos que 

determinam uma aceleração de fase entre os indivíduos diurnos. Esse arrastamento de fase 

circadiano pode ser explicado pelo importante zeitgeber que é a exposição à luz solar 

(Goulét et al., 2007). 

A regulação do sono por um processo circadiano é a realizada pelos relógios 

biológicos já citados. Já o processo ultradiano ocorre durante o sono e é representado pela 

alternância entre os sonos REM e NREM (Archermann & Borbély, 2011). 

Portanto, diversos são os fatores envolvidos na regulação do CSV. O estudo dos 

princípios básicos dos princípios e mecanismos envolvidos nos ritmos circadianos fornece 

embasamento para um estudo acerca de problemas relacionados a uma qualidade de sono 

ruim. 

1.2 SISTEMA RENAL 

Os rins são órgãos retroperitoneais que pesam em torno de 150g e apresentam a 

forma de grão de feijão. O néfron é a unidade anatômica do rim e pode ser dividido em 

duas partes: o glomérulo e o sistema de túbulos. O primeiro é formado por um tufo de 

capilares localizado entre duas arteríolas (aferente e eferente), local no qual o ultrafiltrado 

do plasma é formado. Já o segundo é formado por uma camada única de células epiteliais e 

é nele que ocorrem os processos de reabsorção e secreção, nos quais o ultrafiltrado é 

modificado para a formação da urina. A circulação renal apresenta dois leitos capilares 

dispostos em séries: um formando o tufo glomerular e o outro envolvendo o sistema de 
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túbulos, por meio dos quais as substâncias reabsorvidas voltam à circulação e outras são 

secretadas dentro dos túbulos para posterior eliminação (Riella & Martins, 2001).  

A produção de urina é necessária para manter o equilíbrio estável de resíduos do 

metabolismo e envolve etapas altamente complexas de excreção e reabsorção, pois é 

através dos rins o organismo consegue remover esses resíduos tóxicos (uréia, creatinina, 

ácido úrico etc.) por sistema de filtração, equilibrando os fluidos do corpo e controlando o 

balanço químico (NKF, 2014). Para que ocorra o controle do balanço químico, diversos 

mecanismos são utilizados, como a manutenção do volume extracelular (balanço de sódio 

e água), manutenção da composição iônica do volume extracelular (sódio, cloro, potássio, 

magnésio, cálcio, fósforo etc.), regulação da pressão arterial sistêmica, manutenção do 

equilíbrio ácido-básico (excreção de ácidos não voláteis e recuperação de bicarbonato) e 

regulação de processos metabólicos (gliconeogênese, metabolismo lipídico, por exemplo) 

(Cuppari, Avesani, Mendonça, Martini & Monte, 2005).  

Os rins produzem forma ativa de vitamina D, que é essencial para a formação 

adequada de ossos e dentes, além de hormônios como a eritropoietina, a qual estimula a 

produção de células vermelhas do sangue e, por fim, a renina, que está relacionada com a 

regulação da pressão arterial (NKF, 2000). Eles também estão relacionados com a 

degradação e o catabolismo de alguns hormônios (insulina, glucagon, paratormônio, 

hormônio do crescimento etc.), indicando que a perda das funções deles pode culminar em 

hipertensão, doenças cardíacas, anemia, edema e alterações nos ossos (Coresh et al., 2003).  

Algumas ferramentas importantes na tomada de decisões diagnósticas na prática 

clínica são: a avaliação da função renal pela taxa de filtração glomerular (TFG), definida 

como o volume plasmático de uma substância que pode ser completamente filtrada pelos 

rins em determinada unidade de tempo, a qual costuma ser estimada pelos níveis séricos de 
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marcadores endógenos (Stevens & Stoycheff, 2008; Matsuo et al., 2009) e pelos níveis 

séricos de creatinina utilizando-se de equações que incluem idade, sexo, raça, uréia e 

albumina séricas, as quais são mais precisas do que estimativas baseadas em níveis 

isolados (Matsuo et al., 2009).  

 

1.3 DOENÇA RENAL CRÔNICA 

A doença renal crônica (DRC) corresponde a um dos principais problemas de saúde 

pública da atualidade (Xue, Ma, Louis & Collins, 2001). O último censo realizado pela 

Sociedade Brasileira de Nefrologia (2013) revelou que no mês de julho de 2013 a 

população do Brasil era de 201,03 milhões de pessoas e, dessas, 50.951 mil pessoas eram 

atendidas nas 334 unidades de diálise que participaram da pesquisa, as quais 

corresponderam a apenas 34% do total, evidenciando uma projeção ainda maior dessa 

população afetada. Sabe-se que tal população tem aumentado nos últimos anos, 

principalmente devido ao envelhecimento da população geral e ao aumento no número de 

pacientes com hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melito (DM) que, 

atualmente, são as principais causas da doença no país e correspondem às crescentes 

doenças crônicas não transmissíveis que, quando não devidamente tratadas, acarretam em 

uma falência renal (Oliveira, Romão & Zatz, 2005).  

De acordo com a National Kidney Foundation (NKF) (2014), existem dois critérios 

independentes para definir a DRC: quando ocorre um dano renal por mais de três meses, 

definido por anormalidades funcionais ou estruturais do rim, com ou sem decréscimo da 

TFG e quando a TFG é inferior a 60mL/min/1,73m2 de área de superfície corporal por 

período maior ou igual a três meses. As anormalidades são manifestadas pela presença de 
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patologias, por marcadores de dano renal (incluindo anormalidades na composição do 

sangue ou urina) ou por anormalidades em testes de imagem. Para efeitos clínicos, 

epidemiológicos, didáticos e conceituais, a DRC é dividida em seis estágios funcionais, 

observando-se o grau de função renal do paciente (Tabela 1) (Oliveira, 2010). Sendo 

assim:  

Tabela 1 

Estadiamento e classificação dos graus de insuficiência renal. 

Estágio Taxa de Filtração 

Glomerular 

(ml/min) 

Grau de Insuficiência Renal 

0 >90 Grupos de risco para DRC – ausência de lesão 

renal 

1 >90 Lesão renal (proteínas na urina) com função 

renal normal 

2 60 – 89 IR leve ou funcional 

3 30 – 59 IR moderada ou laboratorial 

4 15 – 29 IR grave ou clínica 

5 <15 IR terminal ou dialítica – falência renal 

IR = insuficiência renal; DRC = doença renal crônica. 

    Fonte: adaptado de Romão Jr. (2004) e NFK (2010).  

A fase de função renal normal sem lesão renal inclui pessoas dos chamados 

grupos de risco para o desenvolvimento da DRC (hipertensos, diabéticos, parentes de 

hipertensos e de diabéticos), mas que ainda não desenvolveram lesão renal. Na fase de 

lesão com função renal normal, ocorre o início da lesão renal preservando a filtração 

glomerular. Já na fase de insuficiência renal (IR) funcional ou leve, ocorre no início da 

perda de função dos rins, os níveis de ureia e creatinina plasmáticos ainda são normais, 

sem sinais ou sintomas clínicos importantes de IR, pois somente métodos acurados de 

avaliação da função do rim (métodos de depuração, por exemplo) irão detectar tais 
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anormalidades, já que os rins conseguem manter razoável controle do meio interno 

(Oliveira, 2010). 

Embora os sinais e sintomas da uremia possam estar presentes de maneira discreta, 

na fase de IR laboratorial ou moderada o paciente mantém-se clinicamente bem, 

apresentando somente sinais e sintomas ligados à doença de base (Lupus Eritematoso 

Sistêmico, HAS, DM, infecções urinárias, por exemplo). Na fase de IR grave ou clínica, o 

paciente já apresenta sinais e sintomas marcados pela uremia, como a anemia, a HAS, o 

edema, a fraqueza, o mal-estar e os sintomas digestivos são os mais precoces e comuns. 

Por fim, na fase terminal de DRC, os rins já perderam o controle do meio interno e o 

paciente encontra-se intensamente sintomático. As opções terapêuticas são os métodos de 

depuração artificial do sangue (diálise) ou o transplante renal (Oliveira, 2010). 

A DRC, atualmente, é um importante problema de saúde pública, relacionado a uma 

alta mortalidade (Pecoists Filho & Riella, 2003; Romão Jr., 2004; Ryan, Sloand, Winters, 

Corsetti & Fisher, 2007) e cuja prevalência têm aumentado na população mundial. Trata-se 

de uma síndrome complexa resultante na incapacidade dos rins em manter o equilíbrio de 

líquidos e de eletrólitos de forma adequada, além de não excretar substâncias tóxicas e 

produtos residuais do metabolismo (Abensur & Martins, 2001), sendo o organismo incapaz 

de manter o seu equilíbrio interno para correta realização de suas funções. 

Quando em estágio avançado, a doença pode resultar de diversas morbidades como 

glomerulopatias, HAS, DM, entre outras (Abensur & Martins, 2001) e, de acordo com o 

grau de comprometimento renal ocorrerão os sinais e sintomas característicos, os quais 

podem relacionar-se com mudanças anatômicas e fisiológicas típicas do envelhecimento 

humano (Kutner & Jassal, 2002; Pecoists Filho & Riella, 2003).  
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Sabendo-se que a deterioração da função renal é assintomática, é imprescindível a 

detecção precoce (Coresh et al., 2003; Ryan et al., 2007), pois, ao atingir os estágios 

terminais, é necessário o emprego de terapia que substitui a função dos rins - a diálise ou o 

transplante renal – para que haja a remoção adequada dos produtos da degradação 

metabólica (O´Sullivan, Lawson, Chan & Kelly, 2002). A diálise pode ser subdividida em 

hemodiálise (HD) e em diálise peritoneal (DP). No primeiro caso, o sangue passa por uma 

membrana semipermeável do rim artificial, processo no qual os produtos a serem 

excretados sofrem difusão e os líquidos ultrafiltrados; enquanto que no segundo é utilizada 

a membrana do peritônio com a implantação do dialisado (concentrado de dextrose) para 

que haja difusão dos produtos de excreção e osmose da água. Esta pode ser do tipo 

intermitente (DPI), diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD) e diálise peritoneal 

automática (DPA), com o objetivo comum de manutenção da homeostase do organismo e 

proporcionar melhor qualidade de vida ao indivíduo. Infelizmente, tais tratamentos não 

promovem a cura da DRC (Pecoists Filho & Riella, 2003).  

Nas últimas décadas, o tratamento de transplante renal tem-se mostrado bem 

sucedido na manutenção da vida dos pacientes acometidos por DRC, julgando-se pela 

larga escala de sobrevivência dos pacientes (Davison & Jhangri, 2005). 

1.4 TRANSPLANTE RENAL 

Como dito anteriormente, os rins de uma pessoa com doença renal crônica não 

conseguem realizar a eliminação do excesso de água, sal, potássio, uréia, e outras 

substâncias do sangue, causando náuseas, vômitos, inchaço, palidez, entre outros sintomas. 

Dentre as formas de tratamento têm-se a HD, a DP e o transplante renal (SBN, 2014). 
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O transplante renal é uma opção terapêutica no estágio terminal da doença, esteja o 

paciente em diálise ou em pré-diálise e, com o passar dos anos e evolução na produção de 

drogas imunossupressoras, houve uma melhora na sobrevida (diminuição da mortalidade 

pós-transplante) e no quesito rejeição de enxertos (redução no histórico de rejeições do 

órgão transplantado pela evolução das drogas administradas). 

Ianhez (2003) afirma que o transplante renal corresponde á melhor forma de 

tratamento dos pontos de vista econômico, médico e social. Além das indicações já citadas, 

o autor reforça que pacientes com creatinina em torno de 6 e 7% também devem ser 

transplantados para evitar complicações vasculares, cardíacas, oculares e neurológicas do 

diabetes, além das crianças com menos de 10 anos de idade para não haver prejuízo do 

crescimento, osteodistrofia renal e dificuldades dialíticas. O autor também afirma que o 

transplante na fase pré-dialítica deveria ser mais incentivada por trazer economia e maior 

probabilidade de sobrevida do pacientes. 

Ao optar-se pelo transplante renal, ocorre a doação de um rim saudável de uma 

pessoa viva ou falecida para um paciente portador de insuficiência renal crônica avançada 

por meio de um procedimento cirúrgico no qual o rim a ser doado é implantado no paciente 

e passa a exercer as funções de filtração e eliminação de líquidos e toxinas (SBN, 2014). 

De modo geral, essa modalidade de tratamento é indicada após a avaliação de um 

médico nefrologista do paciente e com a realização de exames de sangue, de urina e de 

imagem. Nos casos em que o paciente estiver em tratamento dialítico (hemodiálise ou 

diálise peritoneal) desde o diagnóstico da doença, é possível programar a realização de um 

transplante de rim, justamente quando já se encontra em fase avançada de sua doença. É 

possível, também, haver a realização do transplante sem que antes tenha sido realizado 

procedimento dialítico (SBN, 2014). 
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Entretanto, a doença renal crônica é silenciosa e é comum os casos em que os 

pacientes só descobrem a doença em fases avançadas e têm de iniciar seu tratamento pela 

hemodiálise ou diálise peritoneal para, posteriormente, se inscrevem na lista de transplante 

de rim ou recebem de um doador vivo. No primeiro caso, os rins são retirados após o 

diagnóstico rigoroso de morte encefálica e houver a permissão dos familiares. No último, 

tanto os parentes quanto os não parentes podem ser doadores, sendo necessária uma 

autorização judicial (SBN, 2014). 

Para verificar a compatibilidade entre o doador e seu receptor, diversos exames são 

realizados para verificação do adequado funcionamento dos rins e a ausência de doença 

que possa ser transmitida ao receptor. Há um cruzamento do sangue do doador com os dos 

possíveis receptores, sendo escolhido o mais compatível com o órgão disponível (SBN, 

2014). 

Após o transplante, o paciente administrará medicamentos imunossupressores para 

reduzir as possibilidades de rejeição do órgão recebido, tendo em vista que a ação dos 

mesmos consiste em suprimir a imunidade do paciente para evitar a rejeição do rim. 

Destacam-se entre os efeitos colaterais a predisposição a infecções virais e bacterianas, 

principalmente no primeiro ano de pós-operatório (SBN, 2014). 

Os pacientes submetidos ao transplante renal têm uma maior sobrevida quando 

comparados aos dialíticos ao longo dos anos. Porém, a indicação de qualquer um dos 

tratamentos depende de fatores, como: idade do paciente, causa da doença renal crônica, 

comorbidades, fatores econômico-sociais, etc. e deve ser realizada por um nefrologista 

(SBN, 2014). 
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Infelizmente, não há garantia de que o rim transplantado durará para sempre, pois 

características relacionadas ao paciente que recebeu o órgão, intercorrências ocorridas no 

momento da cirurgia e ao próprio órgão que foi doado terão impacto na duração do 

funcionamento do órgão.  Caso o paciente transplantado venha a adoecer, as doenças mais 

comuns são infecções urinárias, obstruções na via de saída de urina e rejeições aguda ou 

crônica (SBN, 2014). 

Por fim, as principais vantagens da realização de um transplante de rim relacionam-

se com a qualidade de vida desse paciente, devido à maior liberdade na rotina diária do 

mesmo (SBN, 2014), além do fato de que os pacientes apontam o transplante como uma 

oportunidade de libertação da obrigatoriedade do tratamento dialítico (DP ou HD) e de 

retomar atividades e possibilidades que lhes foram tiradas devido ao tratamento (Almeida, 

2000). 

1.5 FISIOLOGIA RENAL E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DO SONO  

Enquanto um indivíduo dorme, o sistema nervoso central (SNC) é sede de intensa 

atividade, mesmo com a imobilidade do corpo, a qual é responsável pela quietude e 

inibição de algumas funções enquanto outras são ativadas. Durante esse tempo, os sistemas 

e as funções fisiológicas são alteradas acompanhando os ciclos de sono, alternando-se 

ritmicamente os estados de sono e vigília, com respostas diferentes nos sonos NREM e 

REM. A partir dos conhecimentos sobre a fisiologia da vigília e do sono é possível 

compreender sobre possíveis causas/sintomas de uma má qualidade do sono e a ação de 

diferentes medidas terapêuticas, observando-se a relação entre os ciclos e as mudanças 

orgânicas (Tufik, 2008). 
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Nesse sentido, o sistema renal está incluído entre aqueles que sofrem influência na 

sua fisiologia durante o sono, como, por exemplo, os sistemas cardiovascular, respiratório, 

central e gastrointestinal. 

Como já foi mencionado, o sistema renal tem como principal função filtrar grandes 

quantidades de plasma e reabsorver apenas aquilo que é necessário ao organismo. Durante 

o sono noturno, há um aumento no fluxo de urina e na excreção de seus eletrólitos em 

relação ao que ocorre ao longo do decorrer do dia (Tufik, 2008).  

Uma explicação plausível para esse fenômeno é a de que, assim como o sono, há 

uma modulação circadiana no sistema renal, a qual é refletida diretamente na diminuição 

do fluxo metabólico no decorrer do período noturno. Além disso, se forem levados em 

consideração os estágios do sono REM e NREM, pode-se afirmar que há uma oscilação da 

função renal dependendo do momento no qual o indivíduo se encontra durante seu sono, 

tendo em vista que o sono REM está associado a uma diminuição no fluxo de urina e, 

consequentemente, a um aumento da osmolaridade dela (Tufik, 2008).  

Sabe-se que os produtos finais do metabolismo eliminados como urina correspondem 

a apenas 1% de tudo o que é filtrado nos glomérulos, sendo composto basicamente por 

ureia, ácido úrico, creatinina, fosfatos, sulfatos e excessos de ácidos. As mudanças na 

osmolaridade durante o sono podem ser justificadas pelas alterações no nível do hormônio 

antidiurético, responsável pelo equilíbrio hídrico corporal e ser vasoconstrictor. Sua 

secreção é estimulada sempre que ocorre um aumento da osmolaridade plasmática 

(Maruichi, Pai, Amadei, Lopes & Tieppo, 2012). Dessa forma, a ação do hormônio 

antidiuréico promove alterações no sistema renal durante o sono normal, como, por 

exemplo, as variações no volume de urina e na redução da excreção de sódio, cálcio e 

potássio (aumento da concentração) (Souza, Martino & Lopes, 2007). 
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No caso de doenças que afetam os rins, como quando os rins sofrem uma destruição 

ou perda total dos néfrons conhecida por pielonefrite, o paciente afetado sofre com um 

estado grave chamado de uremia em decorrência do acúmulo excessivo dos produtos finais 

do metabolismo que são filtrados, como ureia, ácido úrico, íons hidrogênio, de creatinina e 

de outras substâncias nesse filtrado (Guyton, 2011). 

Dentre esses compostos, a ureia corresponde a um produto final do metabolismo das 

proteínas sem valor funcional para o organismo e, portanto, deve ser excretada para que tal 

metabolismo tenha continuidade (Guyton, 2011). A uremia vem sido apontada como um 

dos fatores que predispõem um paciente renal a apresentar uma má qualidade do sono, 

sendo que portadores de outras patologias também podem ter como consequência ou causa 

a uremia. Esta intercorrência causa problemas neurológicos principalmente em pacientes 

renais submetidos ao tratamento de HD, podendo ser causada tanto pelo tratamento como 

pelo próprio estágio urêmico apresentado previamente ao início da realização deste (Bansal 

& Bansal, 2014).  

A uremia quando não é tratada pode vir a evoluir para uma neuropatia periferia, 

responsável por reduzir a quantidade e a qualidade do sono de pacientes renais. Nesses 

pacientes o EEG apresenta uma desaceleração com picos bilaterais e ondas complexas, 

mesmo quando não há quadro convulsivo (NFK, 2002). Uma evolução no quadro de 

neuropatia pode levar a danos que o próprio tratamento de hemodiálise ou de transplante 

não consigam reverter e/ou levam a piorar (Brouns & De Deyn, 2004). 

O correto diagnóstico de uremia em pacientes renais, principalmente naqueles em 

tratamento hemodialítico, é importante para garantir maior sobrevida desses pacientes e 

reduzir os riscos de morbidade e de mortalidade deles. Entretanto, caso a uremia não seja 

tratada corretamente, o quadro poderá evoluir para uma encefalopatia, muito associada 
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também á hemodiálise. O entendimento dessa patogenia ainda gera muitas dúvidas, mas 

sabe-se que a hemodiálise não é capaz de promover uma melhora significativa nem nos 

seus sintomas nem na má qualidade de sono subsequente a essa modalidade de tratamento 

(Bansal & Bansal, 2014). 

Nicholls (2008) afirma que, apesar de cerca de 50% dos pacientes em tratamento de 

HD e de CAPD apresentam um sono ruim e a depuração total de ureia (Kt/V) estar 

fortemente associada a essa má qualidade do sono, quando o diagnóstico de uremia não 

está confirmado, a qualidade do sono ruim pode estar associada a outros fatores 

investigados no mesmo estudo, como o uso de cafeína, o tabagismo e a ansiedade, além 

dos hipnóticos noturnos muito comuns nessa população renal. O mesmo autor afirma que 

os problemas neurológicos apresentados pelos pacientes renais em tratamento dialítico 

estão associados às disfunções metabólicas e homeostáticas relacionadas ao sistema renal. 

Pearl, Unruh e Chan (2006) realizaram um estudo para estabelecer uma ligação entre 

a uremia e a má qualidade de sono de pacientes renais, acreditando que a primeira está na 

base da última e que sua correta investigação é uma promessa terapêutica para o futuro 

desses indivíduos. Os autores afirmam que uma característica importante é que pacientes 

urêmicos apresentam uma inversão circadiana noite/dia, cujas hipóteses levantadas para 

uma explicação mais plausível incluem: encefalopatia urêmica subclínica, metabolismo 

anormal e retenção de melatonina, alteração no controle da temperatura do corpo que leva 

a uma perturbação do CSV e liberação de citocinas indutoras de sono durante a realização 

de sessões de diálise.  

Os distúrbios eletrolíticos causados pela uremia pode acarretar em uma encefalopatia 

urêmica subclínica a qual, quando não tratada corretamente, pode levar o paciente a um 

estado de desorientação, convulsão, letargia e até mesmo coma. Os sintomas da 
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encefalopatia se manifestam de maneira diferente em cada paciente, dependendo do estágio 

da doença renal na qual se encontra (Royo & Nadal, 2011).  

A melatonina corresponde a um hormônio que exerce influência no padrão de sono, 

nas alterações de humor, na imunidade celular e por anticorpos e na pigmentação da pele. 

No caso do paciente acometido por doença renal, todos os componentes que sofrem 

influência da melatonina também são afetados. Estudo com 35 pacientes em estágio final 

da doença renal medindo a concentração sérica de melatonina pela manhã (controle), antes 

e após a sessão de diálise obteve que apesar de após a sessão os níveis estarem reduzidos 

em relação ao início da diálise (quando os níveis estão aumentados), os valores 

permaneceram significativamente acima ao grupo controle. Os autores concluíram que 

antes da sessão a concentração de melatonina no sangue está tão elevada que só a HD não 

é capaz de reduzir aos valores normais tal concentração e que problemas do sono e 

desordens secundárias à doença renal podem ser causadas por essas concentrações 

suprafisiológicas do hormônio (Ludermann, Zwernemann & Lerchl, 2008). 

Durante o sono, a termorregulação corporal é afetada, havendo um desequilíbrio 

entre as intensidades da perda e da produção de calor. Tal fato sugere que o hipotálamo 

seja afetado pela doença renal, tendo em vista que este exerce duplamente o controle 

termorregulatório e do sono: ocorre redução da temperatura corporal no início do sono até 

que seus menores valores sejam atingidos no terceiro ciclo do sono (Tufik, 2008). 

Outra mudança importante que ocorre no organismo de pacientes renais urêmicos 

corresponde à liberação de citocinas, proteínas produzidas pelos leucócitos e por outras 

células do sistema imune. Segundo Kapsimalis et al. (2007), as citocinas podem estar 

relacionadas a uma má qualidade de sono por influenciar na dificuldade do sono noturno e, 

em contrapartida, induzir o sono excessivo no decorrer do dia. Além disso, sua relação 
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com os hormônios do organismo podem estar na base da fadiga e de doenças inflamatórias 

sofridas por indivíduos afetados uma má qualidade do sono. 

No estudo supracitado de Pearl, Unruh e Chan (2006), os autores acreditam que o 

acúmulo das substâncias tóxicas decorrentes desse mau funcionamento dos rins que leva à 

uremia altera a bioquímica do organismo e que o tratamento da uremia com aminoácidos 

adequados pode auxiliar no retorno à normalidade dos movimentos oculares durante o sono 

REM, por exemplo. 

Apesar da existência de dados limitados relacionando a uremia aos pacientes renais 

transplantados, a má qualidade do sono está presente também nessa população nos estudos 

sobre o assunto e que a otimização do controle dessa uremia melhora essa condição. A 

diálise noturna e o uso de drogas adequadas também são indicadas para a correção dos 

sintomas (Pearl, Unruh & Chan, 2006). 

Portanto, apesar de pouco se saber sobre o que realmente afeta o sono de pacientes 

renais, melhorar a qualidade do sono do paciente renal crônico significa reduzir os riscos 

de doenças infecciosas pela redução da capacidade imunológica desse organismo afetado e 

cardiovasculares, melhorar as relações sociais desse paciente, garantir maior qualidade de 

vida e menor risco de mortalidade advindos de complicações hormonais e/ou doenças 

associadas (encefalopatia, por exemplo). 

 

1.6 QUALIDADE DO SONO DE PACIENTES RENAIS CRÔNICOS 

 

O interesse pelo estudo da qualidade do sono em paciente renais é algo crescente no 

mundo científico. Os distúrbios do sono são mais comuns em pacientes com DRC terminal 

em tratamento de hemodiálise do que na população não afetada pela doença. Diversos 
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estudos mostram que a prevalência de problemas subjetivos do sono variam de 50% a 80% 

entre os pacientes submetidos à diálise (Iliescu et al., 2003), enquanto que a 

polissonografia revela que tais queixas são detectadas em mais de 50% dos pacientes 

tratados com HD (Benz, Pressman, Hovick & Peterson, 2000) e de 40% dos pacientes em 

tratamento com DP (Kalousova, 2001), dados os quais levam a questionamentos sobre a 

origem desses relatos (doença ou tratamento) e se o tipo de tratamento ao qual o paciente 

está sendo submetido (HD, DP ou transplante renal) influencia na sua qualidade do sono.  

Estudos prévios mostram que a má qualidade do sono em pacientes com DRC é mais 

frequente em mulheres, pessoas de idade avançada, consumidores de cafeína, pacientes 

tratados com terapia de eritropoetina recombinante, pelo tempo prolongado em tratamento 

de diálise, com depressão, doenças cardiovasculares, disfunções físicas, índice de massa 

corpórea (IMC) acima da eutrofia, pela prática ou não de exercícios físicos, pela adequação 

ao tratamento de diálise, taxas do hormônio da paratireóide, pela creatinina séria e pela 

qualidade de vida (Iliescu et al.,2003). 

Iliescu, Yates e Holland (2004) realizaram estudo transversal buscando obter a 

prevalência de má qualidade de sono em pacientes renais terminais e a associação dessa 

variável com a diminuição da função dos rins. Os autores avaliaram a qualidade do sono de 

120 pacientes em HD com o uso do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) e 

obtiveram como resultado 53% dos participantes classificados como tendo um sono ruim. 

Os autores levantaram a hipótese de que a qualidade do sono diminui nos primeiros 

estágios da doença renal, mas que tal fator não está associado com a progressão da falência 

dos rins porque a sua prevalência entre os pacientes renais permanece equivalente ao longo 

dos estágios da doença. Diante dos resultados obtidos, Iliescu e seus colaboradores (2004) 

sugerem que a realização de estudos longitudinais com o uso da polissonografia em 
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pacientes renais em estágio terminal poderá proporcionar resultados mais conclusivos 

sobre a associação da doença renal com a qualidade do sono. 

Uma opção de tratamento para a melhora dos sintomas de problemas do sono na 

população renal apontada por alguns autores é a realização de um transplante, pois o 

sucesso da sua realização traz consigo uma expectativa de corrigir as anormalidades da 

DRC e uma melhora significativa da saúde e da qualidade de vida dos pacientes 

submetidos ao tratamento (Silva et al., 2012).  

Silva e seus colaboradores (2012) realizaram o primeiro estudo longitudinal com 

pacientes renais após o transplante. Tendo em vista que eles não realizaram avaliação antes 

da cirurgia, não há como fazer uma comparação do pré e pós-transplante renal. Porém, ao 

observar os resultados obtidos com os grupos após 12 semanas e após 15 semanas com o 

novo rim, não houve diferença significativa da qualidade do sono nesses dois momentos 

segundo o IQSP. Os autores acreditam que o retorno ao ambiente de trabalho e a 

reintegração social após o transplante sejam determinantes para uma melhora na qualidade 

de sono, tendo em vista que os pacientes que voltaram às atividades laborais após a 

cirurgia apresentaram os melhores resultados nos parâmetros avaliados no estudo. 

A realização de vários aspectos relacionados aos pacientes transplantados (ainda que 

não sejam bem estabelecidas suas causas), inclusive estudos acerca da qualidade do sono, 

já que estudos demonstram que a má qualidade de sono ruim é comum entre esses 

indivíduos (Ameli et al., 2007).  

Ainda não é possível determinar com exatidão as causas determinantes para os 

transplantados terem uma má qualidade do sono, mas alguns autores costumam dividir os 

pacientes entre aqueles com uma má qualidade do sono por causas orgânicas (HAS, DM e 

doenças cardiovasculares) e outros por causas psicológicas (ansiedade e depressão 
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classificadas pela Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão). Há também os que 

assumem como justificativa a questão da imunidade dos transplantados influenciando na 

qualidade do sono dos mesmos, tendo em vista que a terapia imunossupressora tem sido 

associada em estudos anteriores a uma qualidade de sono ruim. Tais pacientes apresentam 

resposta imune reduzida devido a uma menor produção de células T (Ameli et al., 2007).  

Sabbatini e seus colaboradores (2005) realizaram o primeiro estudo realizado com 

pacientes transplantados e compararam 301 pacientes transplantados com pacientes 

dialíticos e com um grupo normal. Uma característica particular desse estudo, entretanto, 

foi a divisão do grupo de transplantados em sono normal e sono deficiente segundo o 

IQSP, o qual revelou que 52,5% dos pacientes com os piores resultados para a qualidade 

de sono também apresentavam comorbidades associadas à DRC e que esses mesmos 

pacientes estavam mais propensos ao desenvolvimento de problemas psicológicos  

(Sabbatini et al., 2005). 

Os resultados acima acerca da qualidade do sono para os pacientes transplantados 

são melhores em comparação aos resultados presentes na literatura com pacientes 

dialíticos. Entretanto, mesmo com a melhora observada, a quantidade de pacientes 

transplantados com uma qualidade de sono ruim ainda é superior à da população não 

afetada com a doença renal (Sabbatini et al., 2005). 

Estudo realizado por Silva (2011) para avaliar a qualidade do sono de pacientes 

transplantados renais após fase 1 (entre 3 e 6 meses após a operação) e da fase 2 (entre 12 e 

15 meses após o transplante), observou que não houve mudanças no padrão do sono  no 

decorrer do estudo com a utilização do IQSP (média de IQSP ruim da fase 1 de 36,7% e na 

fase 2 de 38,3%). Tais resultados não nos permitem concluir se houve ou não melhora do 

status do sono para esses pacientes. 
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Zovacs et al. (2010) realizou um estudo que comparava problemas do sono em 187 

pacientes na lista de espera para o transplante renal e em 188 já transplantados e obteve 

escores significativamente melhores para os pacientes transplantados, corroborando com os 

resultados apresentados por Sabbatini e seus colaboradores (2005).  

Contrariamente aos resultados anteriores apresentados, um estudo realizado com 125 

iranianos transplantados renais no ano de 2006 classificou 62% dos pacientes segundo o 

IQSP como maus dormidores e esse grupo, em relação ao grupo dos bons dormidores, 

apresentou os piores resultados para comorbidade, perda da função sexual e sintomas mais 

severos de ansiedade. Os autores concluíram que é comum uma má qualidade de sono após 

o transplante renal e que esta está relacionada a um maior número de comorbidades e pior 

estado de saúde (Kachuee et al., 2007).  

Como pode ser verificado, os resultados obtidos nos estudos supracitados não 

permitem concluir se o transplante renal de fato melhora ou não a qualidade de sono dos 

pacientes renais, mas alguns autores associam essa  modalidade de tratamento como a 

melhor opção em comparação á diálise na redução dos sintomas da má qualidade do sono 

por oferecer diminuição de problemas metabólicos, de uremia e o estado inflamatório, 

altamente associado com os problemas de sono relatados por esses pacientes (Cohen, Patel, 

Khetpal, Peterson & Kimmel, 2007).  

Diversos estudos apontam que a doença renal evolui mais rapidamente nos homens 

em comparação com as mulheres, enquanto outros autores não apontam diferenças. Estudo 

realizado por Jafar e colaboradores (2003) com mulheres na pós-menopausa e homens com 

média de 52 anos para ambos os sexos sugere que a progressão da doença renal pode ser 

até mais rápida no sexo feminino quando são associadas variáveis como pressão sanguínea 

e excreção de proteína na urina. A proteinúria deve ser levada em consideração tendo em 
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vista que ela está associada ao risco aumentado de doença cardiovascular e de mortalidade 

(Iseki, 2008). 

Outro estudo comparando as diferenças entre os gêneros na progressão da DRC 

contrariam os resultados acima, tendo em vista que afirmam que as mulheres 

possivelmente possuem um fator protetor para esta progressão que seria de origem 

hormonal (estrógenos) e que até mesmo após 10 anos de menopausa essa proteção 

permanece. Sendo assim, o diagnóstico e o início do tratamento tendem a ser posteriores 

aos dos homens na DRC (Iseki, 2008). 

Neugarten, Acharya e Silbiger (2000) realizaram uma meta-análise com um total de 

11.345 pacientes a fim de se obter dados que comprovassem que o sexo influencia na 

evolução de pacientes com DRC cuja origem não fosse a diabetes. Os autores obtiveram 

como resultados que em portadores da doença renal por diversas causas que não fosse a 

diabetes a progressão da doença era mais acelerada nos homens em comparação com as 

mulheres. 

 Dessa forma, não está claro se o sexo é uma variável independente associada à 

progressão da DRC ou se essa associação se confunde com outros fatores particulares de 

cada sexo (Jafar et al., 2003).  

Observa-se que nenhum dos estudos apresentados compararam os mesmos pacientes 

antes e depois da cirurgia, algo que é proposto no presente trabalho para que a comparação 

seja mais fidedigna e permita realmente uma comparação do antes e após a realização da 

cirurgia, com controle da ansiedade e da depressão, das comorbidades, do tempo de 

acompanhamento, do nível dialítico ou pré-dialítico e dos hábitos do sono. É visando a 

diminuição de tais complicações na vida do paciente renal que o presente estudo propõe 

verificar se há a melhora da qualidade do sono após a cirurgia de transplante renal, pois é 
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fato que as complicações já citadas estão presentes nessa população e, portanto, o 

tratamento adequado para melhorar a qualidade do sono é viável para reduzir o risco de 

morbidades associadas.  

Além disso, é importante ressaltar a necessidade do uso de mais protocolos 

específicos acerca do assunto com esses pacientes para uma investigação mais 

aprofundada, já que mesmo utilizando o parâmetro internacional do IQSP, existem outros 

que podem auxiliar na descrição do perfil do sono desses pacientes. 

A qualidade do sono de pacientes transplantados, portanto, podem ter origem 

multifatorial como mostra a Figura 1: 

 

Figura 1. Fatores associados à qualidade do sono de pacientes receptores de 

transplante renal. 

Fonte: Silva (2011). 

 

Alguns estudos estabelecem relação entre distúrbios do sono e má qualidade de vida, 

elevada morbidade, depressão, ansiedade, problemas matrimoniais e sexuais, limitações na 

realização de atividades físicas, por exemplo. Apesar dessas sérias complicações mentais e 

físicas para a saúde daqueles acometidos pela DRC já terem sido descritas, ainda faz-se 
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necessária investigação mais aprofundada acerca da relação qualidade e distúrbios do sono 

com pacientes transplantados renais (Kachuee, 2007) e os principais distúrbios do sono 

relatados por esses pacientes podem ser citados a insônia, a apneia do sono, a síndrome das 

pernas inquietas (SPI), movimentos periódicos, desordens e excessiva sonolência ao longo 

do dia têm sido frequentemente citados por tais pacientes, sendo interessante a 

identificação desses fatores para uma otimização dos dados clínicos e de adaptação ao 

tratamento (Parker, Kutner, Bliwise, Bailey & Rye, 2003).  

Para a avaliação da qualidade do sono e condições crônicas de saúde do paciente com 

DRC em estágio terminal é importante levar em consideração a idade avançada no caso de 

idosos. Por exemplo, na população geral, a apneia do sono tem sido relatada quando há 

mudanças no sono e na sua arquitetura, enquanto que diversos estudos a longo prazo 

mostram que em adultos mais velhos é relatada dificuldade para iniciar o sono, para mantê-

lo e para acordar cedo pela manhã, além do cansaço ao longo do dia.  Tais considerações 

são importantes tendo em vista o aumento da população idosa em tratamento de DRC 

(Unruh et al., 2008). 

Dentre principais causas dos distúrbios do sono observadas em estudos com pacientes 

renais crônicos, podem ser citadas diversas condições, tais como: 1) restrições vitais, 2) 

anormalidades metabólicas, 3) dor, 4) restrições dietéticas, 5) dispnéia, 6) fadiga, 7) 

cólicas, 8) idade avançada, 9) hipocapnia (diminuição da concentração de dióxido de 

carbono – CO2 – no sangue arterial) acompanhada de acidose metabólica, 10) nefropatia 

peritoneal (dano aos rins) afetando os nervos ao longo do trato respiratório superior e 11) 

problemas emocionais (Kusleikaite, Bumblyte, Razukeviciene, Sedlickaite & Rinkunas, 

2005).  
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Tendo em vista que os distúrbios do sono e a má qualidade do sono estão presente 

entre os pacientes renais e podem levar a uma maior susceptibilidade à doenças infecciosas 

por uma redução da capacidade imunológica e pelo risco aumentado de doenças 

cardiovasculares, é importante o correto diagnóstico desses problemas para melhorar a 

saúde do paciente renal. 

Portanto, pode-se dizer que há um leque de fatores os quais, entrelaçados, estejam 

relacionados aos problemas do sono, como: sintomas de insônia anteriores ao transplante, 

diagnóstico de apneia e/ou SPI, a própria hospitalização e realização do transplante, drogas 

imunossupressoras e corticoides, comorbidades (anemia, doenças cardiovasculares e 

respiratórias, diabetes e hipertensão) e, por fim, problemas psicológicos e psicossociais. 

Um estudo detalhado desses fatores poderá ajudar na verificação de que é possível ou não 

melhorá-los significativamente após um transplante renal. 

 

1.7 ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES RENAIS CRÔNICOS 

 

Dentre pacientes acometidos por doenças renais é muito comum haver casos de má 

nutrição, de perda de peso e de inflamação, além da perda muscular e de tecido adiposo. 

Diversos estudos já mostram que de 18 a 75% dos pacientes dialíticos apresentam perda de 

peso associadas a uma desnutrição urêmica, por uma caquexia, por desnutrição energético-

protéica e síndrome associada ao complexo desnutrição-inflamação (Fouque et al., 2008). 

Pacientes renais crônicos costumam apresentar desnutrição, mudanças no 

metabolismo proteico-energético e lipídico e obesidade, os quais estão diretamente 

relacionados com o pós-transplante renal. Após a realização da cirurgia de transplante 

renal, a tendência é a de aumentar a ingestão de alimentos antes restritos e uma reversão do 
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estado urêmico, efeitos associados à terapia imunossupressora a qual o paciente é 

submetido e que irão modificar a composição corporal do mesmo (Martins, Percoits-Filho, 

& Riella, 2004). 

O fato de pacientes renais apresentarem maior perda de peso e uma composição 

anormal do seu organismo aumenta o risco de hospitalização, de morbidade e de 

mortalidade. Esses pacientes costumam apresentar uma saúde frágil que se reflete na sua 

capacidade física como um todo, já que a perda de massa muscular proveniente de uma má 

estado nutricional inviabiliza esses pacientes e terem uma vida ativa como a anterior à 

doença (Cupisti et al., 2014). 

Na introdução do processo clínico nutricional do paciente renal, deve ser realizada a 

avaliação nutricional. O Dialysis Outcome Quality Initiative (DOQI) recomenda que a 

mesma deva ser aplicada com todos os pacientes em tratamento de diálise, seja nos 

estágios de pré-diálise quanto de diálise (NKF, 2000; Segall et al., 2009). O objetivo da 

realização desta avaliação é a possível identificação de distúrbios nutricionais que 

possibilitem uma adequada intervenção e venha a auxiliar na recuperação e/ou na 

manutenção do estado de saúde do paciente (Yamada et al., 2008).  

Os procedimentos de avaliação nutricional e concomitante acompanhamento dos 

pacientes renais podem retardar a evolução da doença e das suas complicações, além de 

reduzir os riscos de má nutrição (Nunes et al., 2008). Vários métodos podem ser utilizados 

na avaliação do estado nutricional de um indivíduo, como os clínicos, bioquímicos e 

antropométricos (Tabela 2), sendo necessária a utilização de vários parâmetros para que o 

diagnóstico seja mais preciso (NKF, 2000; Basile et al., 2003; Yamada et al., 2008; Segall 

et al., 2009). 
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Tabela 2  

Métodos de avaliação nutricional. 

Clínica 

História clínica: exame físico/ exame físico nutricional/ avaliação global subjetiva 

Ingestão de nutrientes 

História alimentar e diários de dieta/ Avaliação do apetite/ Taxa de aparecimento da 

uréia (estimativa da ingestão protéica) 

Bioquímica 

Reservas protéicas viscerais: proteínas plasmáticas (albumina, pré-albumina, 

transferrina, IGF-1) 

 

Reservas protéicas estáticas: creatininica sérica, excreção urinária de creatinina, 

índice creatinina/altura, 3-metil-histidina 

 

Outros parâmetros plasmáticos e sanguíneos: hemoglobina, uréia, creatinina, lipídios, 

aminoácidos 

 

Análise bioquímica do músculo esquelético: proteína álcali-solúvel, DNA, RNA, 

aminoácidos 

 

Vitaminas, minerais e oligoelementos 

 

Estado hídrico, eletrolítico e ácido-básico 

Peso corporal 

Atual, comparado com padrões e alterações no peso/IMC (índice de massa corporal) 

Composição corporal 

Métodos diretos: análise de ativação neurônica, tomografia computadorizada, 

ressonância magnética, DEXA (dual energy X-ray absorptiometry) e água corporal 

total. 

 

Métodos indiretos: hidrodensitometria, bioimpedância elétrica (BIA) e 

antropometria: pregas cutâneas, circunferência muscular do braço. 

 

Métodos imunológicos 

 

Linfócitos totais 

 

Testes cutâneos de hipersensibilidade tardia 

 

                                                                             Fonte: Riella & Martins (2001). 

O uso da bioimpedância (BIA), rotineiramente utilizado na prática clínica (Ishimura 

et al., 2001; Pupim et al., 2002), não é recomendado para avaliar o estado nutricional nesta 

população (NKF, 2000, Morais et al., 2005, Segall et al., 2009), apenas para 
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acompanhamento da evolução do paciente (Fontanive, Paula, & Peres, 2007), já que o 

aumento da água corporal pode superestimar a massa corporal magra e aumentar os valores 

de bioimpedância e resistência com a maior concentração de eletrólitos no sangue (Morais 

et al., 2005, Coppini, & Waitzberg et al., 2006).  

O estado hídrico e o inflamatório dos pacientes renais que geralmente encontram-se 

edemaciados também podem alterar os indicadores bioquímicos. Já os métodos de 

recordatório dietético podem ser prejudicados pela necessidade do uso da memória dos 

pacientes, a qual pode ser influenciada negativamente pela idade e pela uremia. De modo 

geral, muitos parâmetros sofrem com as alterações metabólicas decorrentes da própria 

doença renal, do tratamento dialítico e das co-morbidades adjacentes, prejudicando, 

também, o estado nutricional, o inflamatório e o clínico (Ishimura et al., 2001; Ikzler et al., 

2002; Steiber et al., 2007). Portanto, é importante a adoção de várias técnicas, 

preferencialmente simples, de baixo custo e que não ofereçam riscos e possibilitem a 

identificação adequada de pacientes desnutridos, prevendo riscos de desenvolvimento de 

complicações e de mortalidade (Pupim et al., 2002; Segall et al., 2009).  

A associação de vários parâmetros é muito utilizada na avaliação nutricional de 

pacientes renais em diversos estudos. Um estudo realizado com 165 pacientes em 

hemodiálise no Amazonas associou parâmetros antropométricos, bioquímicos, proteína 

equivalente do aparecimento de nitrogênio (PNA) e registro do consumo alimentar e 

obtiveram os seguintes resultados: adequação do IMC, da circunferência muscular do 

braço (CMB), do percentual de adequação de peso e da prega cutânea do tríceps (PCT); 

enquanto que 38% das mulheres e 27% dos homens apresentaram uma CMB inferior ao 

normal, evidenciando perda de massa muscular e de gordura corporal (Valenzuela, Giffoni, 

Cuppari & Canziani, 2003).  
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No caso da DP, estudo de avaliação nutricional de 16 pacientes em tratamento com 

idade entre 20 e 75 anos revelou que 68,75% dos pesquisados estavam com excesso de 

peso segundo o IMC. Por outro lado, a área muscular do braço corrigida mostrou que 

62,5% dos homens estavam desnutridos, o que não foi observado nas mulheres; 

normalidade em ambos os sexos para dados bioquímicos de ureia, hemoglobina, 

hematócrito, potássio, fósforo, cálcio e produto cálcio/potássio. Por fim, houve adequação 

na ingestão média de energia, lipídeos, fósforo, ferro, potássio e ácido fólico; insuficiente 

em proteínas, fibras, cálcio e vitamina B6; e excessiva em carboidratos, sódio e vitaminas 

C e B12 (Koehnlein, Salado, Yamada & Silva, 2009). 

No caso de realização de transplante renal, a importância da realização de uma 

adequada avaliação nutricional consiste no fato de que por meio dela pode-se constatar o 

status nutricional do paciente e planejar, a partir dele, uma terapia nutricional que seja 

adequada aos desagradáveis efeitos metabólicos da terapia imunossupressora, rica em 

esteroides glicocorticoides.  Tais medicamentos relacionam-se com situações como o 

catabolismo proteico acelerado, hiperlipidemia, retenção de sódio, ganho de peso, 

intolerância à glicose e inibição do metabolismo normal de cálcio, fósforo e vitamina D. 

Entretanto, vale destacar que as doses desses medicamentos pós-transplante reduz ao longo 

do tempo até o chamado “nível de manutenção” (Mahan & Escott-Stump, 2010). 

No primeiro mês após a cirurgia, segue-se uma dieta restrita em sódio e líquidos para 

controle da pressão arterial, um alto teor de proteínas (1,3 a 1,5 g/kg de peso corporal), 

ingestão energética de 30 a 35 kcal/kg, restrição temporária de potássio dietético para 

evitar hipercalemia e quantidades adequadas de cálcio e fósforo (que pode ser 

suplementado). Como os pacientes transplantados geralmente vêm de longos períodos de 
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restrição de líquidos de quando estavam realizando diálise, eles devem ser relembrados da 

importância de estarem bem hidratados (2L/dia de água) (Mahan & Escott-Stump, 2010). 

É muito comum ser observado ganho de peso tecidual e até mesmo obesidade nos 

pacientes transplantados, uma junção dos efeitos medicamentosos, da pouca restrição 

alimentar e da diminuição da realização de exercícios físicos. Estudo retrospectivo foi 

realizado com 650 pacientes transplantados no período de abril de 1986 e abril de 2001 

divididos de acordo com o IMC após 6 meses de cirurgia: IMC<25 (eutrofia) era o Grupo 

I; o Grupo II era de pacientes com 25≤IMC<30 (sobrepeso) e o Grupo III com pacientes de 

IMC≥30 (obesos), excluindo os pacientes com ≤18 anos de idade e com doenças 

cardiovasculares. Os resultados foram estatisticamente significantes para o aumento da 

incidência de hipertensão, diabetes melito e doença isquêmica do coração no grupo de 

obesos; os episódios de rejeição aguda foram semelhantes nos três grupos, havendo uma 

redução dessa incidência após 5 a 10 anos no grupo de obesos, o que nos faz concluir que o 

IMC pós-transplante renal é um grande indicador de sobrevida do paciente renal e de 

estado nutricional (El-Agroud, Wafa, Gheith, Shehab El-Dein & Ghoneim, 2004). 

Ainda sobre o possível aumento de peso após o transplante renal, Silva (2011) realizou 

estudo para avaliar a qualidade do sono de pacientes transplantados renais após fase 1 

(entre 3 e 6 meses após a operação) e da fase 2 (entre 12 e 15 meses após o transplante) e 

obteve como resultado um aumento significativo do IMC desses pacientes ao longo dos 

dois primeiros anos após o transplante. 

 Portanto, o acompanhamento nutricional é para a vida toda para aqueles que tiveram 

o privilégio de encontrar um doador compatível, para amenizar possíveis intercorrências 

dos medicamentos administrados, para promover melhor qualidade de sono e de vida e 

para garantir a saúde dos rins e do organismo como um todo. 



51 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Dados estatísticos divulgados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia já indicam 

que a população com alguma disfunção renal dobrou nos últimos dez anos, que cerca de 10 

milhões de brasileiros estão incluídos entre a população afetada e que, atualmente, entre 90 

e 100 mil pessoas realizam diálise (Agência Brasil, 2012). Para os pacientes nos estágios 

finais da doença renal, o transplante renal tem elevado, consideravelmente, a expectativa 

de sobrevida desses pacientes e representa maior custo-benefício, já que tanto a 

prevalência quanto o custo do tratamento dos pacientes renais terminais são altos 

(Eryilmaz, Ozdemir, Yurtman, Cilli & Karaman, 2005). 

Entretanto, é estranho que, mesmo sendo 80% dos pacientes renais afetados por 

uma má qualidade do sono, ainda seja insatisfatória a atenção clínica e na pesquisa para se 

reduzir tal fardo clínico (Parker, 2003). Exemplo dessa constatação é remetido ao fato de 

que, até o ano de 2005, a qualidade de sono de pacientes transplantados renais ainda não 

havia sido investigada em estudos científicos, algo surpreendente tendo em vista o quanto a 

associação de um sono ruim a esses pacientes aumenta o risco de eventos cardiovasculares 

e de disfunção imune (Sabbatini et al., 2005). Para Silva (2003), a manutenção da 

homeostase do sono e dos demais sistemas é muito importante, pois uma interrupção dessa 

estabilidade pode estar no interior diversos problemas de saúde, como nessa associação 

sono ruim aos pacientes renais, sendo o transplante uma boa alternativa para melhorar a 

qualidade do sono desses pacientes. 

Além da má qualidade de sono dos pacientes renais, dados de estudos 

epidemiológicos revelam que cerca de 6 a 9% da população geral em diversos países sofre 

de distúrbios do sono, sendo que entre pacientes em diálise fica em torno de 50% e em 

53% dos pacientes em estágio pré-dialítico (Iliescu, Yeates & Holland, 2004). 
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A associação do sono para o estado de saúde de um paciente renal consiste no fato 

de que há uma ligação entre o cérebro e o sistema imunológico dos pacientes. Dessa forma, 

uma redução da capacidade imunológica do organismo finda em alterações do CSV. No 

caso dos pacientes acometidos por DRC, os estudos revelam que eles apresentam uma má 

qualidade do sono e, ao mesmo tempo, uma vulnerabilidade acentuada diante infecções 

(também agravadas por um sono ruim), supondo tal associação.  

É possível observar essa relação pela presença de letargia e vontade constante de 

dormir quando se está em um estado inflamatório (o qual está presente entre os pacientes 

renais crônicos) e que nas situações de privação de sono há aumento na susceptibilidade a 

uma infecção, fazendo com que diversos pesquisadores levantassem a hipótese de que uma 

boa qualidade do sono é essencial para a regulação do sistema imunológico e vice-versa. 

Pode-se dizer que há uma comunicação entre o cérebro e o sistema imunológico revelada 

pelas alterações no ciclo vigília-sono durante a ativação imunológica (no caso inverso 

também) (Bryant, Trinder & Curtis, 2004) 

Somando-se ao reflexo negativo de uma má qualidade de sono no paciente renal 

crônico, como a susceptibilidade a processos infecciosos e alteração da homeostase do 

organismo, por exemplo, a má nutrição energético-protéica é outro achado comum entre os 

mesmos (30% a 50% são acometidos) e está associada a uma maior incidência de 

morbidade e mortalidade entre eles (Akpele & Bailey, 2004). Após o transplante, há uma 

redução nas restrições alimentares e os pacientes tendem a ganhar de peso, o que se 

evidencia pela melhora do seu IMC. Entretanto, os estudos ainda são controversos quanto à 

melhora de outros parâmetros antropométricos, devido ao uso restrito de alguns deles em 

detrimento de outros. Dessa forma, somando-se ao fato de que as técnicas também devem 

ser ajustadas ao estado hídrico do paciente, o presente estudo propõe descrever as 
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mudanças nos parâmetros nutricionais antes e após o transplante em busca de resultados 

mais expressivos e conclusivos que evidenciem de fato uma melhora do status nutricional 

desses pacientes. 

Portanto, somando-se ao fato da carência de estudos na literatura abordando e 

reunindo as variáveis de qualidade do sono e de estado nutricional para pacientes renais, a 

investigação proposta é baseada nos estudos relacionados às variáveis a serem estudadas, 

na busca por descrever mudanças na qualidade do sono e na estado nutricional dos 

pacientes renais após a realização do transplante. Espera-se que haja uma melhora dos 

resultados apresentados após a cirurgia, já que a literatura aponta que as variáveis 

estudadas estão prejudicas nesses pacientes em relação à população geral e afetam 

imunidade, relações sociais, qualidade de vida e predispõem a um risco maior de 

morbidade e de mortalidade. Além disso, os resultados obtidos com a realização da 

presente pesquisa poderá proporcionar o conhecimento de possíveis fatores de risco e 

como as associações acontecem para que a qualidade de sono e o estado nutricional de 

pacientes renais transplantados sejam afetados, possibilitando a melhoria do atendimento 

da equipe multidisciplinar responsável e o tratamento dessa população. 
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3. PROBLEMA 

Diante dos fatos apresentados, o problema deste trabalho é: há relação entre a 

DRC e a má qualidade de sono, os distúrbios do sono e a má estado nutricional 

apresentados pelos pacientes afetados e uma possível melhora dessas variáveis após o 

transplante renal? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar as variáveis qualidade do sono e estado nutricional de pacientes com 

doença renal crônica no pré e pós-transplante renal imediato em um hospital universitário 

do município de Natal, Rio Grande do Norte. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar o padrão de sono-vigília (duração, irregularidade, qualidade, 

hábitos e sonolência) antes e após a realização do transplante renal; 

 Averiguar acerca da estado nutricional e clínica dos pacientes renais 

crônicos no pré e nos pós-operatório de transplante renal; 

 Caracterizar possíveis distúrbios do sono presentes na população estudada; 

 Verificar as diferenças e correlações que possam existir entre a qualidade 

do sono e a estado nutricional dos sujeitos da pesquisa. 
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5. HIPÓTESES 

As hipóteses levantadas sobre a problemática foram: 

 Espera-se que as pontuações referentes à qualidade do sono indiquem 

melhora da variável após a cirurgia;  

 Após o transplante, espera-se diminuição de resultados indicativos de 

distúrbios do sono na amostra;  

 É esperado que o status nutricional seja elevado em virtude do melhor 

aporte calórico e nutricional após o transplante renal; 

 É aguardada a obtenção de correlações entre os dados referentes à 

qualidade de sono e ao estado nutricional em ambos os momentos da 

pesquisa. 
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

6.1 DELINEAMENTO 

Foi realizado um estudo transversal com divididos entre aqueles que eram candidatos 

ao transplante renal e que são atendidos pela Divisão de Psicologia Clínica e Hospitalar do 

Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL/UFRN, em Natal/RN, Brasil. Esses mesmos 

pacientes também foram avaliados após dois meses de transplante. A seleção dos 

participantes do estudo deu-se de forma randomizada através do banco de dados de 

atendimento do referido ambulatório.  

Dentre os critérios de inclusão, têm-se: homens e mulheres adultos, com idade de 18 

a 59 anos de idade, candidatos ao transplante renal (estágio final da DRC) atendidos na 

Divisão de Psicologia Clínica e Hospitalar ou no pós-transplante imediato que estejam 

internados no HUOL para acompanhamento e após dois meses de cirurgia, que aceitem 

participar do estudo e assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido conforme 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (1996). 

Dentre os critérios de exclusão para o estudo, encontram-se: pacientes com 

diagnóstico de severidades neurológicas, de doença hepática, pulmonar, psiquiátrica ou 

cardíaca grave; histórico recente de doenças infecciosas, de câncer, de uso abusivo de 

drogas ilícitas e álcool; com diagnóstico de depressão e aqueles que desistam de participar 

da pesquisa. Os diagnósticos foram obtidos pelo prontuário dos pacientes e durante as 

entrevistas. 

Foram entrevistados um total de 56 pacientes candidatos ao transplante renal, dos 

quais 19 realizaram a cirurgia durante o tempo da pesquisa. Entretanto, a finalização do 

estudo contou com apenas 10, devido a motivos de: perda de enxerto, internações 

recorrentes a complicações no pós-cirúrgico, não aplicação da EAD pelo serviço com 
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alguns pacientes mais antigos que eram entrevistados momentos antes do transplante renal 

e resultados indicativos de depressão com a aplicação da EAD. 

Foram aplicados protocolos a fim de se obter um controle referentes aos distúrbios 

do sono, de hospitalizações prévias, de medicamentos administrados e de comorbidades 

associadas para que haja uma comparação do antes com o depois do transplante renal. 

 

6.2 PROTOCOLOS 

6.2.1 Questionário sócio-demográfico 

Os pacientes responderam a um questionário estruturado acerca de informações 

sobre dados pessoais, características sociodemográficas (renda, nível de escolaridade, 

trabalho), antecedentes de doenças, antecedentes de doenças na família, alcoolismo, 

tabagismo, controle de medicamentos (tempo de uso, administração) antidepressivos, 

imunossupressores e para dormir (Apêndice 1). As questões escolhidas são baseadas nos 

possíveis fatores que possam a vir a influenciar na qualidade de sono e nutricional dessa 

população baseando-se na literatura estudada. Será realizado um pré-teste para correção de 

possíveis erros quanto à aplicação. 

 

6.2.2 Índice de qualidade do sono de Pittsburgh (IQSP) 

A qualidade do sono foi avaliada pelo questionário específico Índice de Qualidade do 

Sono de Pittsburgh (IQSP) (Anexo 1) proposto por Buysse, Reynolds, Monk, Berman e 

Kupfer (1989). Trata-se de um questionário auto-administrado que avalia a qualidade do 

sono no último mês. A referida escala contém 19 questões sobre os componentes do sono, 

sendo elas: qualidade subjetiva do sono, latência do sono, duração do sono, eficiência do 

sono, distúrbios do sono, uso de medicação para distúrbios do sono e disfunção do sono 
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durante o dia. Cada componente possui escores de 0 a 3 e a pontuação global poderá variar 

de 0 a 20 pontos, sendo considerados escores ruins acima de cinco pontos e, acima de dez, 

o diagnóstico é de distúrbio do sono. Portanto, o IQSP tende a identificar dois grupos: os 

de sono bom e os de sono ruim. 

O presente questionário tem sido utilizado com frequência em estudos para avaliar a 

qualidade do sono de pacientes de diversas patologias, inclusive de transplantados 

(Bertolazi et al., 2001) e até mesmo um estudo teste-reteste comprovou a eficácia do 

instrumento para o que ele é proposto (Backhaus, Junghanns, Brooks, Riemann, & 

Hohagen, 2002).  

 

6.2.3 Diário do sono 

 

Tal instrumento é utilizado para obter um relato diário do sono do indivíduo com o 

registro de informações, como: horário de dormir e de acordar, de cochilos ao longo do dia 

e despertares noturnos. Será solicitado aos participantes que o diário seja preenchido 

diariamente por 15 dias após a primeira consulta (Anexo 2). 

 

6.2.4 Escala de Sonolência de Epworth 

A referida escala, publicada em 1991 por Johns M. W., foi desenvolvida através da 

observação da natureza e da ocorrência da sonolência diurna (Anexo 3). Ela é um 

questionário auto-administrado e se refere à possibilidade de cochilar em oito situações 

cotidianas. Para graduar a probabilidade de cochilar, o indivíduo utiliza uma escala de 0 

(zero) a 3 (três), onde 0 corresponde a nenhuma e 3 a grande probabilidade de cochilar. 

Utilizando uma pontuação total > 10 como ponto de corte, é possível identificar indivíduos 
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com grande possibilidade de sonolência diurna excessiva. Já pontuações maiores de 16 

(dezesseis) são indicativas de sonolência grave, mais comumente encontrada nos pacientes 

narcolepsia ou hipersonia idiopática. As baixas pontuações nos pacientes com insônia, 

tanto do tipo psicofisiológica quanto idiopática, são consistentes com evidências de que 

estes pacientes possuem baixa propensão para dormir, mesmo quando estão relaxados 

(Weaver, 2001). 

 

6.2.5 Questionário de hábitos de sono 

 

O questionário de hábitos de sono (Anexo 4) utilizado na pesquisa é baseado em 

protocolos utilizados por Miriam Andrade (1991) e consiste em 32 questões que visam 

traçar um perfil do sujeito a ser analisado, coletando dados sobre condições de moradia, 

saúde, sono (horário de dormir e acordar, ocorrência de despertares à noite, presença de 

cochilos e distúrbios do sono nos indivíduos e nos membros da família), consumo de 

substâncias psicoestimulantes e atividades extras quando estavam em casa. 

O propósito do preenchimento de um diário de sono é de se obter o perfil dos hábitos 

de vida do paciente que sejam relacionados ao sono, avaliando-se a gravidade da insônia e 

servindo de critério para distinguir uma melhora do quadro (Tufik, 2008).  

 

6.2.6 Sleep Disorder Screening Questionnaire 

 

Este é um instrumento de auto-avaliação do paciente composto por um questionário 

de 34 itens (Anexo 5) curtos e objetivos que a pessoa deve marcar quando se identificar, 

com o objetivo de avaliar o comportamento relacionado ao sono de quem o preenche para 
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identificar distúrbios do sono. Caso o paciente marcassem três ou mais questões do item 1 

ao 12, significa que ele tem sintomas de apneia do sono. No caso de marcar três ou mais 

questões do item 13 ao 19, ele apresenta sintomas de insônia. Caso aconteça do item 20 ao 

27 é indicativo de narcolepsia. Por fim, três ou mais boxes marcados do item 28 ao 34, 

significa ter sintomas de transtorno do movimento límbico periódico (Stiasny-

Kolster, Mayer, Schäfer, Möller, Heinzel-Gutenbrunner & Oertel, 2007). 

 

6.2.7 Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS) 

 

Esta escala (Anexo 6) possui 14 itens dos quais sete são voltados para a avaliação da 

ansiedade (HADS-A) e sete para a depressão (HADS-D). Cada item pode receber de 0 a 

3 pontos, podendo chegar a um total de 21 pontos para a escala da ansiedade e para a 

escala da depressão individualmente. 

 

6.2.8 Avaliação clínica e nutricional 

 

Para avaliação do estado nutricional de pacientes renais não existe ainda um 

protocolo ideal. Para tanto, recomenda-se a combinação de parâmetros clínicos, 

antropométricos e bioquímicos no intuito de melhorar a precisão e a acurácia do 

diagnóstico nutricional (Locatelli et al., 2002). Inicialmente foi aplicada a Avaliação 

Nutricional Subjetiva Global Modificada (ASG) (Anexo 7) adaptado de Kalantar-Zadech, 

Kleiner, Dunne, Lee e Luft (1999) para avaliar a perda de peso, a mudança alimentar, os 

sintomas gastrointestinais, as incapacidades funcionais e as comorbidades. Os pacientes 

foram classificados de acordo com a soma dos resultados de cada item, os quais variam de 
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1 (normal) a 5 (desnutrição muito grave). Os dados dos exames laboratoriais coletados 

foram baseados na proposta de Riella e Martins (2001) e obtidos no sistema utilizado pelo 

hospital do local do estudo, incluindo resultados de hemograma, colesterol e frações, 

triglicerídeos, glicose,  reia, ferritina, sódio, ferro, proteínas, transferrina, albumina, 

linfócitos, fósforo e potássio (Apêndice 2). O peso foi obtido com balança parra pesar 

pessoas da marca Toledo e a altura e circunferância da cintura com uso de trena 

antropométrica da marca Sany. O cálculo do índice de massa corporal (IMC=peso/altura²) 

foi realizado no Excel.  

6.2.9 Avaliação do consumo alimentar 

 

Para avaliar o consumo alimentar, foi aplicado o recordatório de 24 horas (Apêndice 

3) preenchido pelo próprio pesquisador. Para a análise do consumo alimentar foi utilizado 

o Excel, a Tabela de Composição dos Alimentos da UNICAMP (TACO) (2011) e a Tabela 

de Composição dos Alimentos (Philippi, 2015). 

 

6.3 PROCEDIMENTOS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN em dezembro de 

2014 com o parecer número 927.623 (CAAE: 38698014.2.0000.5537) (Anexo 8). Desde 

então, os pacientes do pré-operatório foram convidados a participar da pesquisa e 

compareceram ao ambulatório em horário agendado pela própria secretária do ambulatório 

ou pela pesquisadora responsável para que seja realizada a avaliação psicológica e a 

aplicação dos protocolos com entrevista clínica. Esses mesmos pacientes foram 
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acompanhados pelo psicólogo e pelo pesquisador responsáveis após dois meses de cirurgia 

para realização dos mesmos procedimentos anteriores à cirurgia.  

Durante a consulta foi explicado como preencher corretamente o diário do sono e 

marcada a consulta de retorno após 15 dias para recebimento deste. Foram aferidos, 

também, os dados antropométricos. Esses mesmos pacientes no pós-operatório foram 

acompanhados pelo psicólogo e pelo pesquisador nos dias imediatos após a operação e 

enquanto estiveram aguardando sua alta internados no HUOL para realização dos mesmos 

procedimentos anteriores à cirurgia e após dois meses do transplante. 

Com o final da pesquisa, os pacientes participantes irão receber o retorno dos 

resultados obtidos a fim de melhor orientá-los sobre questões referentes à sua qualidade do 

sono e estado nutricional e permanecerão em acompanhamento pelo serviço conforme é 

protocolado para os casos de transplante renal, com o diferencial de um diagnóstico mais 

amplo acerca das variáveis estudadas. 

 

6.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para a análise estatística dos dados, foi utilizado o programa IBM SPSS 22.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences), atribuindo-se um nível de significância de 5% para todos os 

testes estatísticos. Estatísticas descritivas (freqüência e mediana) e inferenciais foram utilizadas 

para a avaliação dos dados e, como se trata de uma pesquisa com uma quantidade reduzida de 

participantes, os dados foram submetidos às análises estatísticas não paramétricas. Pelo fato de 

se tratar de uma amostra pequena, a distribuição dos dados foi assimétrica segundo o teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov e a mediana foi escolhida no lugar da média. 
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Para as comparações entre os participantes no pré e no pós-transplante renal utilizou-se o 

teste de Wilcoxon para as variáveis ordinais ou numéricas e o teste de McNemar para as 

variáveis nominais dicotômicas (sim-não).  

Finalizando, o Teste de Correlação de Spearman foi utilizado para verificar possíveis 

correlações entre os parâmetros do sono e os nutricionais, bem como entre esses e as variáveis 

sociodemográficas no pré e no pós-operatório. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Dados sociodemográficos dos pacientes submetidos ao transplante renal 

 Na Tabela 3 podemos verificar que participaram na pesquisa um total de 10 adultos (7 

homens e 3 mulheres), cuja mediana da idade foi de 37 anos, sendo metade da população casada 

e 20% de escolaridade dividida em Ensino Médio completo e incompleto e Ensino Superior 

completo e incompleto (2 participantes para cada grupo). Metade dos participantes encontra-se 

aposentada ou afastada do trabalho devido à doença, a maioria de 80% (N=8) mora em casa 

própria e 50% (N=5) dos participantes possuem renda familiar de 1 a 2 salários mínimos. Todos 

os participantes realizavam encontravam-se em tratamento dialítico na primeira fase da pesquisa 

anterior ao transplante renal.  

Sobre a DRC, na Tabela 4 encontramos que, no momento da entrevista inicial, 3 dos 

pacientes da pesquisa haviam recebido o diagnóstico da doença de 1 a 2 anos atrás ou há mais de 

5 anos; enquanto que 30% (N=3) encontravam-se em tratamento de HD há menos de um ano. 

Cerca de 80% (N=8) dos pacientes não apresentavam casos da enfermidade em questão entre 

seus familiares e todos eles afirmaram fazer uso regular dos seus medicamentos. O uso de 

medicamentos para dormir foi relatado por 60% (N=6) dos indivíduos da população do estudo, 

sendo que apenas três pacientes lembraram-se do princípio ativo administrado, sendo eles o 

clonazepam, o alprazolam e o bronazepam, todos da classe dos benzodiazepínicos a fim de 

acalmar o paciente e para ele conseguir dormir melhor. 
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Tabela 3 

Dados sociodemográficos da população do estudo. 

 

Variáveis 

Amostra Geral 

(N=10) 

N % 

Sexo   

Masculino 7 70% 

Feminino 3 30% 

Idade    

20-24 1 10% 

25-29 2 20% 

30-34 2 20% 

40-44 2 20% 

50-54 2 20% 

55-59 1 10% 

Estado Civil   

Solteiro (a) 3 30% 

Casado (a) 5 50% 

União Estável 2 20% 

Hemodiálise   

Sim 10 100% 

Escolaridade   

1º Grau incompleto 1 10% 

1º Grau completo 1 10% 

2º Grau incompleto 2 20% 

2º Grau completo 2 20% 

Nível Superior incompleto 2 20% 

Nível Superior completo 2 20% 

Ocupação   

Trabalha 4 40% 

Aposentado/Afastado 5 50% 

Do lar 1 10% 

Renda mensal familiar   

De 1 a 2 salários mínimos 5 50% 

De 3 a 5 salários mínimos 4 40% 

Mais de 5 salários mínimos 1 10% 

Moradia    

Casa própria 8 80% 

Local cedido 2 20% 
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Tabela 4 

 Dados acerca do tratamento dialítico dos pacientes do estudo. 

 

Para garantir o cumprimento dos critérios de inclusão, aplicou-se a Escala Hospitalar de 

Ansiedade e Depressão (Figura 2) para verificar se algum paciente apresentava sintomas 

depressivos. Os resultados revelam apenas sintomas leves de ansiedade em 50% dos pacientes, 

os quais permaneceram na pesquisa. 

 

Variáveis 

Amostra Geral 

(N=10) 

N % 

Tempo de DRC   

Menos de 1 ano 1 10% 

1 a 2 anos 3 30% 

4 a 5 anos 2 20% 

Mais de 5 anos 3 30% 

Não lembro 1 10% 

Tempo de HD   

Menos de 1 ano 3 30% 

1 a 2 anos 2 20% 

3 a 4 anos 1 10% 

4 a 5 anos 1 10% 

Mais de 5 anos 2 20% 

Não lembro 1 10% 

Casos de DRC na família   

Sim  2 20% 

Não  8 80% 

Uso regular de medicamentos   

Sim  10 100% 

Uso de medicamentos para dormir   

Sim  4 40% 

Não  6 60% 
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Figura 2. Dados coletados com a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (EHAD). 

Quanto às comorbidades relatadas pelos participantes do estudo, 90% (N=9) dos pacientes 

eram hipertensos, 20% (N=20) diabéticos e, igualmente, 20% (N=20) tem diagnóstico 

hipotireoidismo. A distribuição da população pelas enfermidades encontra-se na Figura 3 a 

seguir: 

 

Figura 3. Distribuição da população de acordo com as comorbidades apresentadas. 
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7.2 Avaliação da qualidade do sono antes e após o transplante renal 

 

Como exposto na Tabela 5, do momento anterior à cirurgia de transplante renal aos, 

aproximadamente, dois meses após o procedimento, houve diferença significante (p=0,024) na 

pontuação do IQSP correspondente à qualidade de sono da população. Por serem valores 

próximos, os valores de média e de mediana foram apresentados.  Houve uma redução da 

pontuação obtida com a aplicação do IQSP após o transplante renal (z=- 2,263) e, posto que o 

valor de p foi bilateral, a probabilidade desse resultado ter ocorrido devido a um erro amostral é 

menor do que 5% caso a hipótese nula seja verdadeira. Podemos concluir que a qualidade do 

sono melhora com a cirurgia de transplante renal. Dessa forma, a classificação que no momento 

inicial era de qualidade de sono ruim enquanto os pacientes ainda estavam em tratamento 

dialítico de acordo com o escore obtido com a aplicação do instrumento, no momento da 

entrevista após, aproximadamente, dois meses de cirurgia foi classificada como boa qualidade do 

sono e pode ser uma das conseqüências do recebimento do novo órgão a afetar os aspectos do 

sono dos participantes do estudo.  

Tabela 5 

Qualidade de sono segundo o IQSP antes e após o transplante renal. 

 

 

Variável 

Pré-transplante Pós-transplante   

Amostra Geral 

(N=10) 
Amostra Geral 

(N=10) 
  

IQSP Média/Mediana Média/Mediana P Z 

 8,7/8,5 4,6/3,00 0,024 -2,263 

 

Os escores obtidos com a aplicação da Escala de Sonolência de Epworth (EES) 

demonstrados na Tabela 6 mostram que não houve indicativos de sonolência diurna excessiva 
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em nenhum dos momentos da pesquisa nem diferença significantes dos escores do pré para o 

pós-transplante renal. 

Tabela 6 

Avaliação de sonolência de pacientes com DRC no pré e no pós-transplante pela Escala 

de Sonolência de Epworth 

 

Variável 

Pós-transplante   

Amostra Geral 

(N=10) 
  

Escala de 

Sonolência de 

Epworth 

Mediana Mediana P Z 

5,5 4,5 0,340 -0,954 

 

Analisando-se a Tabela 7, observamos que antes ao transplante renal, 7 pacientes 

apresentavam queixas relacionadas ao sono e 6 indivíduos relataram sempre ter dificuldade para 

iniciar o sono (latência do sono) e sonolência diurna por 60% (N=6) da população do estudo em 

ambos os casos. Um hábito que passou a ser menos freqüente após o transplante renal foi o de 

cochilar, reduzindo de 60% (N=6) para 30% (N=3) com o procedimento.  Ainda sobre os 

cochilos, nenhum paciente afirmou ser ele intencional quando ainda estavam no tratamento 

dialítico, sendo que 33,3% (N=1) daqueles que ainda cochilavam no pós-transplante renal 

relataram ser algo intencional. Acerca dos horários para o cochilo, no pré-transplante renal 

66,7% (N=4) dos pacientes que cochilavam relataram ser após o almoço a realização do cochilo, 

sendo este horário do dia o escolhido por 100% (N=3) dos indivíduos que ainda cochilavam na 

fase pós-transplante.  Após o procedimento cirúrgico, não houve diferenças significantes para 

nenhuma das variáveis. O horário de dormir passou de 22:30h para 23:10h, assim como o de 

acordar foi de 05:42h para 06:20h, refletindo na duração de sono que aumentou em 30 minutos 

após o transplante renal. 
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Tabela 7 

Dados sobre os hábitos de sono de pacientes com DRC antes e após o transplante renal. 

 

 

Variáveis 

Pré-transplante Pós-transplante   

Amostra Geral 

(N=10) 
Amostra Geral 

(N=10) 
 

N % N % P Z 

HS – queixa       

Sim, insônia 5 50% 4 40% 0,317 -1,000 

Sim, mas não sei 

qual seria 

2 20% 3 30%  

Não tenho 3 30% 3 30%  

HS – latência       

Nunca  2 20% 2 20% 1,000 0,000 

Às vezes 2 20% 2 20%  

Sempre 6 60% 6 60%  

HS – sonolência       

Nunca  4 40% 6 60% 0,180 -1,342 

Às vezes 5 50% 4 40%  

Sempre 6 60% - -  

HS – cochila?       

Sim  6 60% 3 30% 0,250  

Não 4 40% 7 70%   

HS – cochilo 

intencional 

      

Sim  0 0 1 33,3% 1,000  

Não  6 100% 2 66,7%   

HS - hora do 

cochilo  

      

Após almoço 4 66,7% 3 100% 0,102 -1,633 

Na hemodiálise 2 33,3% 0 0   

 Mediana Mediana P  

HS - início do sono 22:30 23:10 0,674 -0,421 

HS – horário de 

acordar 

05:42 06:20 0,236 -1,186 

HS - duração do 

sono 

7:00 7:30 0,799 -0,255 
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Na Figura 4, quanto às queixas de parassonias relatadas nos hábitos de sono é possível 

observar que, antes do transplante renal, 90% (N=9) dos pacientes afirmaram se mexer 

excessivamente durante o sono e 70% (N=7) relataram roncar enquanto dorme. Entretanto, 

apenas 20% (N=2) deles falavam ao dormir e apenas 10% (N=1) confirmaram bater a cabeça 

algumas vezes durante o repouso. Ainda no período pré-cirúrgico, nenhum paciente fumava, mas 

um paciente afirmou consumir bebida alcoólica com regularidade. Por fim, uma minoria de 40% 

(N=4) praticava atividade física. Após a cirurgia de transplante, mesmo sem diferenças 

significantes, houve uma redução para 10% (N=1) de pacientes que falavam enquanto dormiam, 

bem como passou a ser de 60% (N=6) o percentual da população que roncava. O paciente que 

antes consumia bebida alcoólica afirmou ter parado com o hábito e a prática de alguma atividade 

física diminuiu para 30% (N=3) dos casos, possivelmente pelo tempo de resguardo médico 

necessário após a conclusão do transplante de rim. 

Já na Figura 5, verifica-se que, no momento inicial da pesquisa, 40% (N=4) dos pacientes 

nunca tinha pesadelos durante o sono, assim como também a maior parte deles correspondente a 

60% (N=6) nunca acordava com sensação de estar sufocado. Por outro lado, metade da 

população afirmou sempre acordar várias vezes durante sua noite de sono. Após o transplante 

renal, o quantitativo de casos de sempre ter pesadelos reduziu para 20% (N=2), assim como 50% 

(N=5) dos pacientes transplantados afirmaram nunca ter noites de sono fragmentadas após a 

cirurgia.  
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Figura 4. Aspectos de hábitos do sono dos pacientes no pré e no pós-transplante renal. 

 

 

Figura 5. Outros aspectos de hábitos do sono dos pacientes no pré e no pós-transplante 

renal. 
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Nas Figuras 6 e 7 verificamos a distribuição da população pelos possíveis distúrbios do 

sono que a acometem a população do estudo segundo o Sleep Screening Questionnaire no pré e 

no pós-transplante renal, respectivamente. No momento inicial da pesquisa, todos os pacientes 

marcaram no questionário como positivos para diversos aspectos relacionados ao sono que, no 

total, eram indicativos para apneia do sono, narcolepsia, insônia e SPI. Dos problemas de sono 

encontrados, 100% (N=10) da população estiveram classificadas para a apneia do sono. No 

momento seguinte da pesquisa após o transplante renal, algumas diferenças significantes 

puderam ser observadas: apneia do sono (p=0,046), insônia (p=0,025) e SPI (p=0,046). Um total 

de 30% (N=3) dos pacientes não apresentou indicativo para qualquer um dos distúrbios e 

nenhum caso de SPI, mesmo com a apneia do sono afetando 60% (N=6) da população. Houve 

uma redução dos casos de apneia (z=-2,000), de insônia (z=- 2,236) e de SPI (z=- 2,000) após o 

transplante renal e, posto que o valor de p foi bilateral, a probabilidade desse resultado ter 

ocorrido devido a um erro amostral é menor do que 5% caso a hipótese nula seja verdadeira. 

Podemos concluir que há uma redução dos relatos de distúrbios de sono com a realização da 

cirurgia de transplante renal, principalmente de apneia, insônia e SPI, tendo em vista as 

diferenças significantes apresentadas. 
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Figura 6. Possíveis distúrbios do sono segundo o Sleep Screening Questionnaire no pré-

transplante renal. 

 

Figura 7. Possíveis distúrbios do sono segundo o Sleep Screening Questionnaire no pós-

transplante renal. 

 



76 

 

 

 

Por fim, os dados correspondentes aos aspectos de sono pré e pós-transplante renal, mesmo 

com mudanças significantes apenas para a classificação da qualidade do sono segundo o IQSP, 

nos revelam que, para a população do presente estudo, após a realização da cirurgia houve uma 

elevação global da qualidade de sono da população, com diminuição da possibilidade de 

sonolência e dos indicadores de distúrbios do sono. Além disso, houve redução de queixas, de 

ronco, da latência e da fragmentação do sono, sugerindo que a categoria de tratamento 

correspondente ao transplante renal pode estar relacionada com elevação da qualidade e dos 

parâmetros do sono dentre pacientes renais crônicos que anteriormente estavam em tratamento 

dialítico. 

7.3 Aspectos nutricionais no pré e no pós-transplante renal 

Na Tabela 8 podem ser encontrados os dados da avaliação antropométrica dos pacientes, a 

qual não apresentou diferenças significantes entre o primeiro momento anterior ao transplante 

renal e o correspondente a, aproximadamente, dois meses após a cirurgia. A mediana referente 

ao cálculo do IMC aumentou após o transplante renal, apesar de o peso ter diminuído, mas ainda 

assim os pacientes permaneceram classificados como eutróficos (peso adequado para a altura) 

em ambos os momentos. Os resultados para o IMC e para o peso podem representar um erro do 

Tipo I, isto é, com uma amostra pequena sem diferença significante do pré para o pós-transplante 

para tais variáveis, mas com aumento de uma e redução da outra da qual se é dependente, é 

provável que tal resultado venha a ser conseqüência de um erro amostral caso a hipótese nula 

seja verdadeira. 

A circunferência média não apresentou diferença significante, apesar de ter ocorrido 

pequeno aumento com o recebimento do órgão transplantado. Considerando a classificação da 

OMS (1998) relacionada ao risco de desenvolver doenças cardiovasculares segundo a 
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circunferência abdominal, observou-se que após a cirurgia não houve nenhuma mulher com risco 

aumentado (circunferência abdominal para mulheres <80cm) e que as medianas para ambos os 

sexos não evidenciou tal risco (circunferência abdominal para homens <94cm)  . Quanto à 

classificação do IMC, mesmo sem mudanças significantes apresentadas, houve um aumento no 

percentual de pacientes eutróficos para 60% (N=6), com nenhum paciente baixo peso ou obeso. 
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Tabela 8 

Avaliação antropométrica dos pacientes antes do transplante renal 

 Pré-transplante Pré-

transplante 

  

 

Variável 

Amostra Geral 

(N=10) 

Amostra 

Geral 

(N=10) 

  

Mediana Mediana P Z 

Peso (Kg) 66,45 64,15 0,386 -0,868 

Altura (m) 1,66 1,66 1,000 0,000 

IMC (Kg/m²) 22,95 23,10 0,415 -0,816 

Circunferência 

abdominal (cm) 

80,50 82,50 0,203 -1,272 

Circunferência 

abdominal (cm) – 

homens 

81,00 85,00 0,588 -0,542 

Circunferência 

abdominal (cm) – 

mulheres 

80,00 77,00 0,180 -1,342 

 N % N % P  

Classificação da 

circunferência 

abdominal 

      

Risco aumentado 

(homens) 

1 10% 1 10% 0,317 -1,000 

Risco aumentado 

substancialmente 

(homens) 

1 10% 1 10%  

Risco aumentado 

(mulheres) 

1 10% - -  

Risco aumentado 

substancialmente 

(mulheres) 

1 10% 1 10%  

Classificação pelo IMC        

Baixo peso 1 10% - - 0,180 -1,342 

Eutrofia 5 50% 6 60%  

Sobrepeso  3 30% 4 40%  

Obesidade  1 10% - -  
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Ao observar a Tabela 9, verifica-se que, anteriormente ao transplante renal, a população 

apresentava uma pontuação média para a ASG indicativa de risco nutricional/desnutrição leve, 

que é confirmada pela classificação de 100% (N=10) dos pacientes nessa categoria. Tais dados 

indicam que, realizando uma triagem inicial do estado nutricional dos pacientes, o escore geral 

apontava para a necessidade de mudanças que evitassem, por exemplo, perda de peso excessiva, 

redução de sintomas gastrointestinais e adequação da adiposidade (verificada, nesse caso, de 

acordo com o exame físico observando as reservas de gordura).  

Após a cirurgia do transplante renal, a mediana do escore geral reduziu, mas ainda 

indicava risco nutricional/desnutrição leve. Entretanto, a pontuação e a classificação do estado 

nutricional dos pacientes apresentaram diferenças significantes do primeiro para o segundo 

momento da pesquisa (p=0,008 e p=0,046, respectivamente), com 30% (N=3) da população 

passando a apresentar um estado nutricional adequado. Houve uma redução da pontuação obtida 

com a aplicação da ASG (z=- 2,000) e uma melhora na classificação do estado nutricional por 

esse instrumento (z=- 2, 670) após o transplante renal e, tendo em vista que o valor de p foi 

bilateral, a probabilidade desse resultado ter ocorrido devido a um erro amostral é menor do que 

5% caso a hipótese nula seja verdadeira. Podemos concluir que o estado nutricional ao ser 

realizada uma triagem com a ASG melhora com a cirurgia de transplante renal. Apesar da 

melhora do parâmetro nutricional segundo a ASG, devem ser levados em consideração os 

resultados apresentados pela avaliação antropométrica e a do consumo alimentar para se ter 

conclusões acerca das possíveis melhoras desses aspectos. 
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Tabela 9 

Estado nutricional segundo a Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ASG) adaptada para 

pacientes renais 

 Pré-transplante Pós-transplante   

Variável Amostra Geral 

(N=10) 
Amostra Geral 

(N=10) 
  

 Média±DP Média±DP p  

Classificação da ASG N % N %   

Adequado - - 3 30% 0,046 -

2,000 

Risco 

nutricional/Desnutrição 

leve 

10 100% 7 70%  

Pontuação ASG Mediana Mediana p  

 14,5 9,50 0,008 -

2,670 

 

 Por fim, na Tabela 10 é possível encontrar as informações referentes à distribuição de 

macronutrientes, de energia e de fibras do consumo alimentar da população do estudo. A terapia 

nutricional preconizada pela National Kidney Foundation (2000) é que durante o tratamento em 

HD sejam consumidas 35 Kcal/Kg/dia e cerca de 1,2 g/Kg/dia de proteína e que, após mais de 6 

semanas após o transplante sejam 35 Kcal/Kg/dia e cerca de 1,0 g/Kg/dia de proteína. 

Considerando que antes do transplante todos os pacientes estavam realizando HD, calculou-se o 

consumo de energia e de proteínas usando a mediana do peso e obtiveram-se valores de 

16,6Kcal/Kg/dia e de 1,0g/Kg/dia de proteínas, indicando consumo bem abaixo do recomendado 

de energia antes da cirurgia, embora o consumo de proteínas estivesse perto do ideal. Após o 

transplante e seguindo a mesma lógica do cálculo anterior, o valor calórico médio foi de 

21,7Kcal/Kg/dia e o quantitativo protéico médio foi de 1,2g/Kg/dia. Os dados referentes ao 
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consumo alimentar nos revelam que, mesmo sem diferenças significantes após a realização do 

transplante renal, houve melhora no aporte calórico e de nutrientes, possivelmente pela redução 

das restrições alimentares e dos desconfortos gastrointestinais advindos do tratamento dialítico 

anterior. 

Tabela 10 

Avaliação do consumo alimentar pelo recordatório alimentar de pacientes com DRC no pré e no 

pós-transplante renal. 

 Pré-transplante Pós-transplante   

        Variável Amostra Geral 

(N=10) 
Amostra Geral 

(N=10) 
  

Mediana Mediana P  

Energia (Kcal) 1101 1444 0,285 -1,070 

Carboidratos (g) 167,65 174,50 0,594 -0,533 

Carboidratos 

(Kcal) 

670,50 698,00 0,594 -0,533 

Proteínas (g) 67,00 80,50 0,260 -1,125 

Proteínas (Kcal) 256,50 322,00 0,314 -1,007 

Lipídeos (g) 28,30 45,50 0,110 -1,599 

Lipídeos (Kcal) 255,00 378,00 0,314 -1,007 

Fibras (g) 10,90 17,93 0,515 -0,652 

 

Portanto, os dados acerca da estado nutricional dos pacientes renais crônicos indicaram 

que, com o transplante renal, a tendência é que se melhore o estado global nutricional dessa 

população, com melhora da avaliação física, do consumo alimentar em termos nutricionais e 

quantitativos e, também, com a redução dos sintomas gastrointestinais intervenientes (vômitos, 

dispepsia e náuseas, por exemplo), colaborando para a saúde global do indivíduo já que o aporte 

de nutrientes está mais próximo do ideal para um adulto. 

 



82 

 

 

 

7.4 Correlações envolvendo aspectos do sono e nutricionais e dados sociodemográficos e da 

DRC de pacientes no pré e no pós-transplante renal 

Considerando que a distribuição dos dados foi não-paramétrica, realizou-se o teste de 

correlação de Spearman para verificar as correlações existentes entre os dados de sono e de 

nutrição obtidos. 

7.4.1 Correlação entre os aspectos do sono com dados sociodemográficos e da DRC no pré e no 

pós-transplante renal 

Na Tabela 11 a seguir estão apresentadas as correlações existentes entre alguns dados 

sociodemográficos obtidos na pesquisa com os aspectos do sono advindos da aplicação do IQSP, 

da EES e do Sleep Screening Questionaire no pré e no pós-transplante renal, não havendo 

correlações estatisticamente significantes após as análises. A ausência de correlações 

estatisticamente significante entre esses dados da Tabela 9 sugerem que a qualidade de sono de 

forma generalizada, a ausência de sonolência excessiva e a possibilidade de haver problemas de 

sono dentre os participantes do estudo não são influenciados pelo sexo, nível de escolaridade e 

socioeconômico ou pelo tempo de tratamento dialítico. Vale ressaltar que não foram encontradas 

correlações relacionadas à apneia no pré-transplante renal e à SPI no pós-transplante renal, tendo 

em vista que todos os pacientes apresentaram os mesmos resultados para cada uma das situações: 

sim para apneia antes da cirurgia e não para SPI após o recebimento do órgão doado. 

Provavelmente pelo quantitativo reduzido da população as possibilidades de ocorrerem 

correlações envolvendo esses dois distúrbios do sono foram impossíveis. 
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Tabela 11 

Correlações entre dados sociodemográficos e da DRC com o IQSP, o Questionário de 

Sonolência de Epworth e o Sleep Screening Questionnaire no pré e no pós-transplante 

renal. 

  SEXO ESCOLARIDADE RENDA 

FAMILIAR 

TEMPO DE 

HD 

 rho/p rho/p rho/p  rho/p  

IQSP PRÉ-TX 0,229/0,524 0,201/0,578 0,233/0,518 -0,332/0,348 

IQSP PÓS-TX -

0,039/0,916 

-0,212/0,557 0,051/0,889 -0,006/0,986 

EPWORTH PRÉ-

TX 

0,038/0,917 0,167/0,645 0,226/0,530 0,224/0,535 

EPWORTH PÓS-

TX 

-

0,038/0,917 

0,127/0,728 -0,037/0,919 -0,106/0,772 

APNEIA PRÉ-TX . . . . 

APNEIA PÓS-TX 0,356/0,312 0,576/0,082 0,471/0,169 -0,181/0,617 

INSÔNIA PRÉ-

TX 

0,524/0,120 0,615/0,058 0,336/0,343 -0,310/0,384 

INSÔNIA PÓS-TX 0,327/0,356 -0,176/0,626 -0,385/0,272 0,266/0,458 

NARCOLEPSIA 

PRÉ-TX 

0,089/0,807 0,108/0,767 0,079/0,829 -0,036/0,921 

NARCOLEPSIA 

PÓS-TX 

0,218/0,545 -0,470/0,171 -0,257/0,474 0,414/0,235 

SPI PRÉ-TX 0,089/0,807 0,1080,767 0,079/0,829 -0,036/0,921 

SPI PÓS-TX . . . . 

 

Entretanto, ainda avaliando as possibilidades de correlações entre aspectos da 

doença renal e sociodemográficos com os dados obtidos com o IQSP, da EES e do Sleep 

Screening Questionaire no pré e no pós-transplante renal, outros resultados podem ser 

encontrados na Tabela 12. Foram encontradas correlações positivas estatisticamente 

significantes entre ansiedade e apneia no pós-transplante renal (rho= 0,816; p<0,01) e com 

insônia (rho= 0,655; p<0,01), narcolepsia (rho= 0,816; p<0,01)e com SPI (rho= 0,816; 

p<0,01) no pré-transplante renal. Outras correlações positivas estatisticamente significantes 

ocorreram entre o uso de medicamentos para dormir com a apneia após o transplante (rho= 



84 

 

 

 

0,667; p<0,05), com a narcolepsia (rho= 1,000; p<0,01) pré-transplante  e com a SPI (rho= 

1,000; p<0,01)  também no pré-transplante renal. Esses resultados sugerem que, quanto 

mais ansioso o paciente, maiores foram os sintomas indicativos de problemas de sono, 

sendo eles insônia, narcolepsia e SPI antes do transplante renal e apneia após a cirurgia. Já 

os resultados obtidos com o uso de medicamentos para dormir sugeriram que o seu uso 

está associado a sintomas relacionados à narcolepsia e à SPI no pré-transplante renal e à 

apneia após o recebimento do órgão transplantado. Sendo assim, tanto ansiedade quanto o 

uso de medicamentos para auxiliar o paciente a dormir melhor podem estar relacionado ao 

desenvolvimento de distúrbios do sono tanto durante o tratamento de hemodiálise quanto 

no de transplante renal. A ausência de correlações envolvendo apneia de sono no pré-

transplante e a SPI no pré-transplante renal corroboram com a apresentada em relação à 

Tabela 11. 
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Tabela 12 

Correlações entre dados da DRC com o IQSP, o Questionário de Sonolência de Epworth e 

o Sleep Screening Questionnaire no pré e no pós-transplante renal. 

 TEMPO DE 

DRC 

ANSIEDADE MEDICAMENTO

S 

IDADE 

 rho/p  rho/p rho/p rho/p 

IQSP PRÉ-TX -0,163/ 0,653 0,385/0,272 0,286/0,423 0,242/0,500 

IQSP PÓS-TX -0,054/0,883 0,212/0,556 0,469/0,171 -

0,198/0,583 

EPWORTH 

PRÉ-TX 

0,524/ 0,120 0,035/0,923 0,215/0,552 -

0,156/0,666 

EPWORTH 

PÓS-TX 

-0,107/0,769 0,140/0,699 0,429/0,216 -

0,006/0,987 

APNEIA PRÉ-

TX 

. . . . 

APNEIA PÓS-

TX 

0,000/1,000 0,816**/0,004 0,667*/0,035 0,036/0,922 

INSÔNIA 

PRÉ-TX 

0,000/ 1,000 0,655*/0,040 0,535/0,111 0,268/0,455 

INSÔNIA 

PÓS-TX 

0,179/0,621 0,500/0,141 0,612/0,060 0,044/0,904 

NARCOLEPSI

A PRÉ-TX 

0,000/ 1,000 0,816**/0,004 1,000**/0,000 -

0,250/0,486 

NARCOLEPSI

A PÓS-TX 

0,537/0,109 0,333/0,347 0,408/0,242 -

0,058/0,873 

SPI PRÉ-TX 0,000/ 1,000 0,816**/0,004 1,000**/0,000 -

0,250/0,486 

SPI PÓS-TX . . . . 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 

 Na Tabela 13, é possível encontrar as correlações envolvendo as comorbidades 

apresentadas pelos pacientes e os dados relacionados à qualidade do sono e possíveis distúrbios 

do sono presentes na população. Correlações positivas estatisticamente significantes 

aconteceram entre diabetes melito e insônia (rho= 1,000; p<0,01) e narcolepsia (rho= 0,667; 

p<0,05) no pós-transplante renal; assim como de hipotireoidismo também com insônia (rho= 

1,000; p<0,01) e narcolepsia (rho= 0,667; p<0,05) após o recebimento do órgão transplantado. 

Esses resultados indicam que, além da doença renal, pacientes transplantados renais diabéticos e 

com hipotireoidismo tendem a desenvolver sintomas indicativos de insônia e narcolepsia. 
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Tabela 13 

Correlações entre comorbidades e resultados do IQSP, do Questionário de Sonolência de 

Epworth e do Sleep Screening Questionnaire no pré e no pós-transplante renal. 

 DIABETES 

MELITO 

HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 

SISTÊMICA 

HIPOTIREOIDISMO 

 rho/p  rho/p rho/p 

IQSP PRÉ-TX 0,219/0,543 0,350/0,321 0,219/0,543 

IQSP PÓS-TX 0,133/0,715 -0,059/0,872 0,133/0,715 

EPWORTH PRÉ-TX -0,175/0,628 0,467/0,174 -0,175/0,628 

EPWORTH PÓS-TX 0,219/0,543 0,467/0,174 0,219/0,543 

APNEIA PRÉ-TX . . . 

APNEIA PÓS-TX 0,408/0,242 0,408/0,242 0,408/0,242 

INSÔNIA PRÉ-TX 0,327/0,356 0,509/0,133 0,327/0,356 

INSÔNIA PÓS-TX 1,000**/0,000 0,167/0,645 1,000**/0,000 

NARCOLEPSIA PRÉ-

TX 

0,612/0,060 0,272/0,447 0,612/0,060 

NARCOLEPSIA PÓS-

TX 

0,667*/0,035 0,111/0,760 0,667*/0,035 

SPI PRÉ-TX 0,612/0,060 0,272/0,447 0,612/0,060 

SPI PÓS-TX . . . 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 

 

Dando continuidade às possíveis correlações entre aspectos do sono e dados 

sociodemográficos, as informações principais acerca dos hábitos do sono não apresentaram 

correlações estatisticamente significantes com sexo, escolaridade, renda familiar e tempo de 

tratamento em HD como é observado na Tabela 14. Esses resultados sugerem que os aspectos 

referentes aos hábitos do sono independem do sexo, do nível educacional e socioeconômico nem 

do tempo de tratamento em hemodiálise. 
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Tabela 14 

 Correlações entre dados sociodemográficos e da DRC no pré e no pós-transplante renal 

com aspectos de hábitos do sono. 

 SEXO ESCOLARIDADE RENDA 

FAMILIAR 

TEMPO 

DE HD 

 rho/p rho/p rho/p  rho/p  

HS-LATÊNCIA PRÉ-

TX  

0,000/1,000 -0,167/0,644 0,061/0,867 0,098/0,787 

HS-LATÊNCIA PÓS-

TX 

0,000/1,000 -0,167/0,644 0,061/0,867 0,098/0,787 

HS-FRAGMENTO 

PRÉ-TX 

0,082/0,821 -0,213/0,544 -0,022/0,952 0,174/0,630 

HS-FRAGMENTO 

PÓS-TX 

-0,168/0,643 -0,136/0,709 0,007/0,984 -0,143/ 

0,693 

HS-RONCO PRÉ-TX 0,048/0,896 0,000/1,000 -0,252/0,482 0,271/0,449 

HS-RONCO PÓS-TX -0,089/0,807 -0,144/0,692 -0,079/0,829 0,290/0,417 

HS-COCHILA? PRÉ-

TX 

0,356/0,312 0,576/0,082 0,471/0,169 -0,181/ 

0,617 

HS-COCHILA? PÓS-

TX 

0,429/0,217 0,115/0,751 -0,126/0,729 0,310/0,384 

HS-DURAÇÃO DO 

SONO PRÉ-TX 

0,267/0,456 0,145/0,690 -0,484/0,156 0,458/0,183 

HS-DURAÇÃO DO 

SONO PÓS-TX 

0,195/0,593 0,591/0,072 0,543/0,105 -0,500/ 

0,141 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 

Na busca por correlações entre dados sociodemográficos e da DRC com aqueles 

referentes aos hábitos de sono, foram encontradas correlações positivas estatisticamente 

significantes a ansiedade e os hábitos de roncar (rho= 0,655; p<0,05)  e de cochilar (rho= 

0,816; p<0,01)  antes do transplante renal e com os cochilos (rho= 0,655; p<0,05) após o 

transplante as quais estão apresentadas na Tabela 15. Outras correlações positivas 

estatisticamente significantes foram obtidas entre o uso de medicamentos para dormir e o 

hábito de cochilar no pré (rho=0,667; p<0,05) e no pós-transplante renal (rho=0,802; 

p<0,01). Por fim, correlações negativas estatisticamente significantes ocorreram entre a 

idade dos participantes do estudo o hábito de roncar antes (rho=-0,803; p<0,01) e após o 

transplante renal (rho=0,822; p<0,01). Esses dados sugerem que pacientes mais ansiosos 
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tendem a roncar e cochilar e que o uso de medicamentos para dormir também induz aos 

cochilos tanto antes como após o transplante renal. Em relação às correlações 

estatisticamente significativas apresentadas pela idade, podemos inferir que pacientes com 

mais idade tendem a roncar menos tanto antes como após o recebimento do órgão 

transplantado em comparação com os mais jovens. 

Tabela 15 

Correlações entre dados da DRC com os de hábitos de sono no pré e no pós-transplante 

renal. 

 TEMPO DE 

DRC 

ANSIEDADE MEDICAMENT

OS 

IDADE 

 rho/p rho/p rho/p rho/p 

HS-LATÊNCIA 

PRÉ-TX  

0,085/0,816 0,000/1,000 0,161/0,656 -0,152/0,674 

HS-LATÊNCIA 

PÓS-TX 

0,085/0,816 0,000/1,000 0,161/0,656 -0,152/0,674 

HS-FRAGMENTO 

PRÉ-TX 

0,108/0,766 -0,340/0,336 -0,154/0,670 0,434/0,211 

HS-FRAGMENTO 

PÓS-TX 

-0,376/0,285 -0,115/0,751 0,118/0,746 0,169/0,642 

HS-RONCO PRÉ-

TX 

0,000/1000 0,655*/0,040 0,535/0,111 -0,803**/ 

0,005 

HS-RONCO PÓS-

TX 

0,183/0,613 0,408/0,242 0,250/0,486 -0,822**/ 

0,004 

HS-COCHILA? 

PRÉ-TX 

0,000/1,000 0,816**/0,004 0,667*/0,035 0,036/0,922 

HS-COCHILA? 

PÓS-TX 

0,352/0,319 0,655*/0,040 0,802**/0,005 -0,153/0,673 

HS-DURAÇÃO DO 

SONO PRÉ-TX 

0,069/0,850 -0,140/0,700 -0,249/0,487 -0,584/0,076 

HS-DURAÇÃO DO 

SONO PÓS-TX 

-0,243/0,499 -0,107/0,768 -0,437/0,206 0,419/0,228 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 

 

Na Tabela 16, encontram-se as correlações entre as comorbidades apresentadas 

pelos pacientes do estudo e os hábitos de sono. Foram encontradas correlações positivas 

estatisticamente significantes entre o hábito de cochilar e diabetes melito (rho= 0,764; 
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p<0,05) e hipotireoidismo (rho= 0,764; p<0,05) após a cirurgia, o que permite se inferir 

que pacientes transplantados renais com tais comorbidades tendem a cochilar mais em 

comparação aos demais. 

Tabela 16 

Correlações entre comorbidades e resultados de hábitos de sono no pré e no pós-

transplante renal. 

 DIABETES 

MELITO 

HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 

SISTÊMICA 

HIPOTIREOIDISMO 

 rho/p rho/p rho/p 

HS-LATÊNCIA PRÉ-TX  0,000/1,000 0,264/0,462 0,000/1,000 

HS-LATÊNCIA PÓS-TX 0,000/1,000 0,264/0,462 0,000/1,000 

HS-FRAGMENTO PRÉ-

TX 

0,283/0,427 -0,504/0,137 0,283/0,427 

HS-FRAGMENTO PÓS-TX 0,192/0,594 -0,321/0,366 0,192/0,594 

HS-RONCO PRÉ-TX 0,327/0,356 0,509/0,133 0,327/0,356 

HS-RONCO PÓS-TX -0,102/0,779 0,408/0,242 -0,102/0,779 

HS-COCHILA? PRÉ-TX 0,408/0,242 0,408/0,242 0,408/0,242 

HS-COCHILA? PÓS-TX 0,764*/0,010 0,218/0,545 0,764*/0,010 

HS-DURAÇÃO DO SONO 

PRÉ-TX 

-0,087/0,810 0,524/0,120 -0,087/0,810 

HS-DURAÇÃO DO SONO 

PÓS-TX 

-0,625/0,054 -0,297/0,404 -0,625/0,054 

Nota: * p <0,05. 

 

7.4.2 Correlação entre os aspectos nutricionais com dados sociodemográficos e da DRC no pré 

e no pós-transplante renal 

 

Na Tabela 17 a seguir estão apresentadas as correlações existentes entre alguns dados 

nutricionais como peso, IMC, pontuação na ASG, Kcal consumidas diariamente e média da 

circunferência abdominal da população no pré e no pós-transplante renal com alguns dados 

sociodemográficos. Houve correlação positiva estatisticamente significante entre tempo de DRC 

e o consumo calórico diário de energia (rho=0,704; p<0,05) no pré-transplante renal e entre o 
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tempo de tratamento de HD e a ingestão calórica de energia antes da cirurgia  (rho= -0,691; 

p<0,05). Esses resultados nos levam a entender que quanto maior o tempo de diagnóstico da 

DRC e de tratamento em HD maior será o consumo calórico diário do paciente renal, 

provavelmente porque o paciente já estará mais adaptado ao tratamento e sente menos 

desconforto gastrointestinal em relação à sua alimentação restrita. 

Tabela 17 

Correlações entre dados sociodemográficos e da DRC com dados nutricionais no pré e no pós-

transplante renal. 

 SEXO ESCOLARIDADE RENDA 

FAMILIAR 

TEMPO DE 

HD 

 Rho Rho Rho 

 

Rho 

 

        PESO PRÉ-TX -

0,190/0,599 

-0,067/0,853 -0,101/0,782 -0,185/0,608 

        PESO PÓS-TX -

0,342/0,334 

-0,012/0,973 0,027/0,941 -0,241/0,503 

IMC PRÉ-TX  0,038/0,917 0,117/0,748 -0,007/0,985 -0,198/0,584 

IMC PÓS-TX 0,190/0,599 0,264/0,461 -0,067/0,854 -0,056/0,879 

ASG PONTUAÇÃO 

PRÉ-TX 

0,459/0,182 0,015/0,966 -0,121/0,738 0,547/0,102 

ASG PONTUAÇÃO 

PÓS-TX 

0,000/1,000 -0,154/0,670 -0,121/0,738 0,221/0,540 

KCAL/DIA PRÉ-TX  0,114/0,754 -0,092/0,800 -0,080/0,825 0,691*/0,027 

KCAL/DIA PÓS-TX -

0,342/0,334 

-0,460/0,181 -0,288/0,420 0,228/0,526 

CIRCUNFERÊNCIA 

ABDOMINAL PRÉ-

TX 

-

0,077/0,832 

0,206/0,569 0,143/0,694 -0,241/0,502 

CIRCUNFERÊNCIA 

ABDOMINAL PÓS-

TX 

-

0,192/0,595 

0,174/0,631 0,081/0,823 -0,325/0,360 

Nota: * p <0,05 

 

Na Tabela 18 encontram-se as correlações referentes a outros dados 

sociodemográficos e da DRC com os nutricionais, não havendo sido encontrada nenhuma 

correlação estatisticamente significativa. Com isso, infere-se que os resultados referentes à 
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estado nutricional dos pacientes renais do estudo não sofrem grande influência do tempo 

de DRC, da ansiedade, do uso de medicamentos para dormir nem da idade. 

Tabela 18 

Correlação entre dados da DRC com dados nutricionais no pré e no pós-transplante renal. 

 TEMPO 

DE DRC 

ANSIEDADE MEDICAMENTOS IDADE 

 rho/p rho/p rho/p rho/p 

PESO PRÉ-TX 0,244/0,497 -0,313/0,378 -0,426/0,219 0,244/0,497 

PESO PÓS-TX 0,098/0,789 -0,104/0,774 -0,284/0,426 0,098/0,789 

IMC PRÉ-TX 0,360/0,307 -0,174/0,631 -0,426/0,219 0,360/0,307 

IMC PÓS-TX 0,110/0,763 0,035/0,924 -0,284/0,426 0,110/0,763 

ASG PONTUAÇÃO 

PRÉ-TX 

-

0,540/0,107 

0,245/0,495 0,215/0,552 -

0,540/0,107 

ASG PONTUAÇÃO 

PÓS-TX 

-

0,025/0,946 

-0,208/0,433 0,036/0,922 -

0,025/0,946 

KCAL/DIA PRÉ-TX -

0,585/0,075 

-0,174/0,631 -0,142/0,695 -

0,585/0,075 

KCAL/DIA PÓS-TX -

0,543/0,105 

0,313/0,378 0,142/0,695 -

0,543/0,105 

CIRCUNFERÊNCIA 

ABDOMINAL PRÉ-

TX 

0,214/0,553 -0,071/0,846 -0,397/0,256 0,214/0,553 

CIRCUNFERÊNCIA 

ABDOMINAL PÓS-

TX 

0,142/0,696 -0,106/0,771 -0,432/0,213 0,142/0,696 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 

 As correlações apresentadas na Tabela 19 referem-se às correlações encontradas 

entre as comorbidades dos pacientes e os dados relacionados ao estado nutricional deles. 

Entretanto, não houve nenhuma correlação estatisticamente significante, mostrando que, 

nessa pesquisa em questão, o estado nutricional não está associado à presença ou não de 

comorbidades. 
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Tabela 19 

Correlações entre comorbidades e dados nutricionais no pré e no pós-transplante renal. 

 DIABETES 

MELITO 

HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 

SISTÊMICA 

HIPOTIREOIDISMO 

 rho/p rho/p rho/p 

PESO PRÉ-TX -0,261/0,466 -0,406/0,244 -0,261/0,466 

PESO PÓS-TX -0,261/0,466 -0,174/0,631 -0,261/0,466 

IMC PRÉ-TX -0,174/0,631 -0,290/0,416 -0,174/0,631 

IMC PÓS-TX -0,087/0,811 0,058/0,873 -0,087/0,811 

ASG PONTUAÇÃO 

PRÉ-TX 

0,131/0,718 0,409/0,241 0,131/0,718 

ASG PONTUAÇÃO PÓS-

TX 

0,088/0,810 -0,409/0,241 0,088/0,810 

KCAL/DIA PRÉ-TX -0,261/0,466 0,522/0,122 -0,261/0,466 

KCAL/DIA PÓS-TX 0,261/0,466 0,174/0,631 0,261/0,466 

CIRCUNFERÊNCIA 

ABDOMINAL PRÉ-TX 

-0,265/0,459 -0,412/0,236 -0,265/0,459 

CIRCUNFERÊNCIA 

ABDOMINAL PÓS-TX 

-0,352/0,318 -0,294/0,410 -0,352/0,318 

 

7.4.3 Correlação entre os aspectos nutricionais e do sono de pacientes com DRC no pré e no 

pós-transplante renal.  

Sobre as possíveis correlações no pré-transplante renal entre os aspectos do sono (IQPS, 

EES e Sleep Screening Questionaire) e os dados nutricionais (peso, IMC, pontuação na ASG, 

quantitativo calórico consumido diariamente e média da circunferência abdominal), é possível 

encontrar na Tabela 20 que houve correlação negativa estatisticamente significante do peso em 

relação ao IQSP (rho=-0,646; p<0,05), mostrando que quanto maior o peso menor a pontuação 

no IQSP. Essa correlação nos revela que um peso mais elevado entre os pacientes antes do 

transplante está associado a uma melhor qualidade do sono (menor pontuação segundo o IQSP), 

o que corrobora com os resultados adiante de que um peso mais próximo do ideal está 

relacionado um estado nutricional adequado e boa qualidade do sono.  A inexistência de 

correlações entre os dados nutricionais do pré-transplante renal com a apneia do sono remetem à 
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explicação apresentada em relação aos resultados apresentados na Tabela 11 no que se refere a 

essa mesma variável. 

Tabela 20 

Correlação entre os aspectos nutricionais com os do IQSP, do Questionário de Sonolência 

de Epworth e do Sleep Screening Questionnaire no pré-transplante renal. 

PRÉ-TX 

PRÉ-TX 

PESO IMC ASG 

PONTUAÇÃO 

KCAL/DIA CIRCUNFERÊNCIA 

ABDOMINAL 

 Rho Rho Rho Rho Rho 

 

IQSP -

0,646*/ 

0,043 

-0,482/ 

0,159 

0,252/0,483 -

0,140/0,699 

-0,610/0,061 

EPWORTH -0,104/ 

0,776 

-

0,079/0,828 

-0,025/0,946 0,598/0,068 -0,220/0,542 

APNEIA  . . . . . 

INSÔNIA  -0,342/ 

0,334 

-

0,114/0,754 

0,076/0,834 -

0,114/0,754 

-0,270/0,451 

NARCOLEPSIA  -0,426/ 

0,219 

-

0,426/0,219 

0,215/0,552 -

0,142/0,695 

-0,397/0,256 

SPI  -0,426/ 

0,219 

-

0,426/0,219 

0,215/0,552 -

0,142/0,695 

-0,397/0,256 

Nota: * p <0,05; **p <0,01  

 

Ainda acerca da etapa anterior ao transplante renal, na Tabela 21, verificam-se as 

correlações entre dados nutricionais com os de hábitos de sono. Nesse caso, o IMC e o peso 

apresentaram correlação negativa estatisticamente significante com a latência do sono (rho= -

0,881; p<0,01), indicando que, quanto maior for o IMC e o peso, a latência do sono tende a estar 

diminuída. O peso também veio a apresentar correlação negativa estatisticamente significante 

com o componente de cochilos (rho= -0,640; p<0,05), levando ao entendimento de que, quanto 

mais elevado for o peso do paciente, menores as possibilidades de cochilos ao longo do dia. Por 

fim, a média da circunferência abdominal teve correlação negativa estatisticamente significante 

com a latência do sono (rho= -0,894; p<0,01), sugerindo que quando maior a circunferência 
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abdominal menor será o tempo necessário para se iniciar o sono. Analisar todos esses dados em 

conjunto permite compreender que o aumento de peso é diretamente proporcional ao do IMC e 

ao da circunferência abdominal, o que está relacionado um menor tempo necessário ao paciente 

com DRC para iniciar seu sono, provavelmente por estar em um estado nutricional mais 

adequado contribuindo para a melhora de tal componente da qualidade do sono. Tal correlação é 

completada pela existente entre o peso e os cochilos, pois uma pessoa com melhor qualidade de 

sono provavelmente sentirá menos necessidade de cochilos ao longo do dia.  

Tabela 21 

Correlação entre os aspectos nutricionais com os de hábitos do sono no pré-transplante 

renal. 

PRÉ-TX 

PRÉ-TX 

PESO IMC ASG 

PONTUAÇÃO 

KCAL/DIA CIRCUNFERÊNCIA 

ABDOMINAL 

 Rho Rho Rho Rho Rho 

 

HS-

LATÊNCIA 

-0,881**/ 

0,001 

-

0,881**/0,001 

0,568/0,087 0,275/0,441 -0,894**/0,000 

HS-

FRAGMENTO 

-

0,322/0,364 

-0,322/0,364 0,189/0,692 -

0,164/0,650 

-0,284/0,427 

HS-RONCO -

0,266/0,458 

-0,266/0,458 0,459/0,182 0,266/0,458 -0,077/0,832 

HS-

COCHILA?  

-0,640*/ 

0,046 

-0,426/0,219 0,393/0,261 0,071/0,845 -0,361/0,306 

HS-

DURAÇÃO 

DO SONO  

-

0,024/0,947 

-0,043/0,907 0,251/0,485 0,474/0,166 0,059/0,872 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 

Sobre as correlações obtidas após o transplante renal, na Tabela 22 é possível encontrar 

aquelas correspondentes aos aspectos do sono (IQSP, EES e Sleep Screening Questionnaire) e 

nutricionais. O peso e o IMC apresentaram correlação negativa estatisticamente significante a em 

relação ao IQSP (rho= -0,775; p<0,01 e rho= -0,862; p<0,01), permitindo inferir que quanto 

maiores venham a ser o peso e o IMC do paciente, menor será a pontuação no IQSP e, 

consequentemente, tende a ser melhor a qualidade do sono. Apesar de tal correlação ter sido 
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negativa, deve-se levar em consideração que a população com DRC sofre com as várias 

restrições alimentares e diversas vezes apresentam uma tendência ao baixo peso que está 

relacionado à desnutrição. Além disso, deve ser lembrado que a população do estudo mesmo 

após a realização da cirurgia ainda apresentava pacientes em risco nutricional, o que pode estar 

relacionado ao peso e vir a influenciar na qualidade de sono da população. A ausência de 

correlações envolvendo a SPI no pós-transplante renal é similar à apresentada em relação a essa 

mesma variável na Tabela 11. 

Tabela 22 

Correlação entre os aspectos nutricionais com o IQSP, o Questionário de Sonolência de 

Epworth e o Sleep Screening Questionnaire no pós-transplante renal. 

PÓS-TX 

PÓS-TX 

PESO IMC ASG 

PONTUAÇÃO 

KCAL/DIA CIRCUNFERÊNCIA 

ABDOMINAL 

 Rho Rho Rho Rho Rho 

 

IQSP -0,775**/ 

0,008 

-0,862**/ 

0,001 

0,517/0,126 -

0,062/0,866 
-0,741*/0,014 

EPWORTH -

0,189/0,601 

-

0,323/0,362 

-0,043/0,906 -

0,238/0,508 

-0,463/0,178 

APNEIA  -

0,426/0,219 

-

0,213/0,554 

-0,143/0,693 0,000/1,000 -0,432/0,213 

INSÔNIA  -

0,261/0,466 

-

0,087/0,811 

0,088/0,810 0,261/0,466 -0,352/0,318 

NARCOLEPSIA  -

0,290/0,416 

-

0,174/0,631 

-0,117/0,748 0,406/0,244 -0,411/0,238 

SPI  . . . . . 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 

 

Na Tabela 23 é possível encontrar as correlações após a cirurgia de transplante renal entre 

os aspectos nutricionais e os de hábitos do sono. Sendo assim, observa-se que o peso apresentou 

correlação negativa estatisticamente significante com a latência do sono (rho= -0,826; p<0,01) e 

com o sono fragmentado durante a noite (rho= -0,710; p<0,05). Tais resultados permitem a 

interpretação de que um aumento no peso após o transplante pode vir a diminuir o tempo para 
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início do sono e o número de vezes que o paciente acorda a noite. Considerando que houve uma 

melhora da qualidade do sono e nutricional dos participantes do estudo após o recebimento do 

órgão transplantado, conclui-se que um ganho de peso que seja acompanhado do melhor aporte 

nutricional vem a melhorar também os aspectos do sono que, ao serem somados, evoluem para 

uma boa qualidade do sono. 

O IMC apresentou correlação negativa estatisticamente significante com a latência (rho= -

0,881; p<0,01) e com a fragmentação do sono (rho= -0,824; p<0,01), indicando que, quanto 

maior o valor obtido com o cálculo do IMC (indicativo de maior peso também), menor 

dificuldade o paciente terá para iniciar seu sono e estará reduzida a quantidade de vezes que ele 

acordará durante o sono. A idéia de um aumento do IMC que é característico da população renal 

após o transplante renal vem acompanhada de uma melhora global do estado nutricional. A 

melhora do aporte nutricional diminui o risco de infecções, desconfortos gastrointestinais, 

melhora a imunidade, reduz os riscos de morbimortalidade e, como os resultados vêm sugerindo, 

ainda contribui para uma melhora dos aspectos do sono. 

Ainda na Tabela 23, a pontuação obtida com a aplicação da ASG revela correlação positiva 

estatisticamente significante com a fragmentação do sono (rho= 0,782; p<0,01). Considerando 

que um aumento na referida pontuação está relacionado a um risco nutricional e de desnutrição a 

ser apontado pelo instrumento, infere-se que pacientes mais criticamente comprometidos do 

ponto de vista nutricional virão a ter um sono com maior interrupção. A avaliação global do 

estado nutricional do paciente transplantado nos revela com essa correlação positiva com a 

fragmentação do sono que o estado nutricional é uma variável importante a ser considerada ao 

avaliar-se a qualidade do sono dessa população (assim como de indivíduos saudáveis).  

O consumo calórico diário apresentou correlação positiva estatisticamente significante com 

o componente relacionado ao ronco do Questionário de Hábitos de Sono (rho= 0,711; p<0,05), 
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mostrando que quanto maior o consumo energético por dia maior será a tendência de roncar. A 

explicação para tal correlação positiva deve-se ao fato de um consumo calórico em excesso pode 

vir acompanhado de dificuldades para uma digestão adequada e que compromete o esvaziamento 

gástrico. 

Tabela 23 

Correlação entre os aspectos nutricionais com os de hábitos do sono no pré-transplante 

renal. 

PÓS-TX 

PÓS-TX 

PESO IMC ASG 

PONTUAÇÃO 

KCAL/DIA CIRCUNFERÊNCIA 

ABDOMINAL 

 Rho Rho Rho Rho Rho 

 

HS-

LATÊNCIA 

-0,826**/ 

0,003 

-

0,881**/0,001 

0,277/0,439 -0,028/0,940 -0,864**/0,001 

HS-

FRAGMENTO 

-0,710*/ 

0,021 

-

0,824**/0,003 

0,782**/0,008 -0,214/0,552 -0,604/0,065 

HS-RONCO 0,000/1,000 0,000/1,000 -0,286/0,423 0,711*/0,021 0,000/1,000 

HS-

COCHILA? 

-

0,190/0,599 

0,038/0,917 0,115/0,752 0,038/0,917 -0,269/0,452 

HS-

DURAÇÃO 

DO SONO 

0,267/0,456 0,404/0,247 -0,169/0,641 -0,478/0,162 0,522/0,122 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 

 

 

8. DISCUSSÃO 

A proposta geral do presente estudo foi avaliar se há mudanças na qualidade de sono e na 

estado nutricional de pacientes renais crônicos após a cirurgia de transplante de rim. A fim de 

chegar a conclusões acerca dessa comparação, foram realizadas entrevistas antes e após, 

aproximadamente, 2 meses da cirurgia com os mesmos pacientes candidatos para analisar as 

possíveis mudanças que ocorreram e para que pudéssemos distinguir de forma mais fidedigna as 

mudanças ocorridas. Sendo assim, a análise dos dados envolveu a comparação dentre 

participantes buscando possíveis diferenças significantes entre as duas etapas da pesquisa, 
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análise dos dados de antes e de depois da cirurgia separadamente e a correlação entre os aspectos 

do sono e os nutricionais.  

A partir dos resultados anteriores ao transplante renal, a qualidade do sono era ainda 

classificada como sendo ruim durante o tratamento dialítico. Estudos que venham a pesquisar 

acerca dessa variável dentre pacientes renais afirmam que a maioria das queixas sobre o sono são 

de origem multifatorial, envolvendo aspectos genéticos, ambientais e de hábitos de vida, por 

exemplo (Weisbord  et al., 2007). Diversos estudos presentes na literatura buscam desvendar os 

fatores relacionados a esses resultados negativos obtidos com o IQSP antes do recebimento do 

órgão transplantado, como no de Rekke et al. (2014), no qual 53,3% dos participantes do estudo 

apresentaram uma qualidade de sono ruim durante o tratamento em HD, sendo estes os que mais 

consumiam hipnóticos e antidepressivos para auxiliar no sono. Nas situações em que o paciente 

renal necessita de algum medicamento para auxiliar no sono, este corresponde a ansiolíticos, isto 

é, drogas com efeitos que diminuem a ansiedade e a excitação do paciente, tendendo a acalmá-lo. 

Além disso, hipnóticos e ansiolíticos da classe em questão são utilizados para reduzir a latência 

do sono e o número de vezes que um indivíduo acorda ao longo da noite e para aumentar o 

tempo de sono (Coelho et al., 2006). 

 Da mesma forma, Silva (2012) também encontrou entre os seus pacientes transplantados 

renais piores escores de qualidade do sono entre os pacientes que consumiam medicamentos para 

dormir (benzodiazepínicos, ansiolíticos e florais). No atual estudo, foram identificados 4 

pacientes que administravam ansiolíticos da classe dos benzodiazepínicos devido à dificuldade 

para se iniciar e manter o sono ao longo da noite e que apresentavam uma qualidade de sono 

ruim, sendo o uso desses medicamentos relacionados com a narcolepsia, a SPI e o hábito de 

cochilar no pré-transplante renal . Após a realização do transplante renal, apenas um paciente 
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relatou ter utilizado duas vezes o medicamento e, ainda assim, o uso desses medicamentos esteve 

associado à apneia e maior possibilidade de cochilos. Os estudos presentes na literatura que 

buscam uma compreensão da relação entre o uso de benzodiazepínicos não apresentam 

explicação clara acerca dessa questão, mas afirmam que tal classe de medicamentos diminui a 

latência do sono e aumentam a duração do sono noturno (Holbrook, Crowther, Lotter, Cheng, & 

King, 2000). Entretanto, como efeitos colaterais são relatados episódios de vertigens e de 

sonolência diurna por aqueles que fazem uso dessa medicação, o que contribui para uma 

qualidade de sono ruim mesmo quando os sintomas indicativos de insônia diminuem (Holbrook 

et al., 2000; Unruh et al., 2006). 

Além do efeito da administração de medicamentos para dormir na qualidade de sono da 

população do estudo, entre pacientes renais crônicos a ansiedade e a depressão estão 

relacionados com casos de distúrbios de sono, pela diminuição da qualidade de vida, pelo 

aumento da mortalidade (Gusbeth-Tatomir, Boisteanu, Seica, Buga, & Covic, 2007) e do estado 

inflamatório que pode levar a comorbidades pulmonares e cardiovasculares (Maes, Kubera, 

Obuchowiczwa, Goehler, & Brzeszcz, 2011), sendo importante o correto diagnóstico para que 

sejam elaboradas estratégias de intervenção e de tratamento. Apesar de haver várias causas 

apontadas como causadoras dos problemas de sono entre a população renal, ansiedade e 

depressão sempre estão relacionados como fatores psicológicos (De Santo, Lucidi, Violani, & 

Diiorio, 2005; Spoomarker, & van den Bout, 2005). No atual trabalho, nenhum paciente com 

sintomas indicativos de depressão foram incluídos, mas aqueles com sintomas leves de ansiedade 

apresentaram relação com sinais indicativos de insônia, de narcolepsia e de SPI no pré-

transplante renal, além do hábito de cochilar. Após a cirurgia, mesmo reduzindo os problemas de 
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sono relacionados com a ansiedade e melhorando a qualidade de sono de forma global, os 

cochilos e apneia ainda assim apresentaram relação com a ansiedade na população estudada.   

Na literatura, pode ser encontrado que, comparativamente com pacientes transplantados 

renais, aqueles submetidos ao tratamento em hemodiálise apresentam escores mais elevados para 

ansiedade utilizando a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, embora para a depressão 

não haja diferenças significativas entre os indivíduos correspondentes a cada uma dessas 

modalidades de tratamento. Além disso, desmistifica-se a ideia de que, após o transplante de rim, 

o paciente apresente mais sintomas indicativos de depressão em comparação com o período 

anterior ao transplante renal quando se ainda estavam em tratamento dialítico (Karaminia et al., 

2007). 

No trabalho de Masoumi, Naini, Aghaghazvini, Amra e Gholamrezaei (2013), 86,6% dos 

pacientes em HD apresentaram pontuação acima de 5 pontos no IQSP com escore médio de 11,8 

(DP = 4,5), resultados que superam os do atual estudo. Os autores afirmam que os escores no 

instrumento estiveram relacionado com os componentes de latência de sono e da eficiência do 

sono, embora o tratamento de HD, a ansiedade e a depressão tenham sido fatores diretamente 

relacionados com a má qualidade de sono encontrada. Já no trabalho de Bernal, Martínez, 

Gómez-Restrepo, Laverde e Castro (2011), os piores escores do IQSP obtidos com pacientes em 

HD estavam relacionados com o tratamento dialítico, pois os participantes do estudo tinham 

maior percepção dos problemas de sono nos dias de sessão de hemodiálise. Esses dados 

corroboram com o fato de que no estudo atual os pacientes não apresentaram pontuação 

correspondente à sonolência diurna excessiva em nenhum dos momentos da pesquisa, mas que 

os hábitos de sono foram indicativos da sua presença. Dessa forma, subentende-se que, assim 

como no estudo supracitado de Bernal et al. (2011), houve uma tendência dos pacientes a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masoumi%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naini%20AE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aghaghazvini%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amra%20B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gholamrezaei%20A%5Bauth%5D
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superestimar os problemas de sono, principalmente pelo desconforto do tratamento ao qual são 

submetidos, em especial durante a hemodiálise quando mais reclamações foram expressas.  

Após a cirurgia de transplante renal, houve diferença significante do escore obtido no 

momento inicial da pesquisa com o posterior ao recebimento do órgão transplantado, com a 

população passando a ter a classificação da qualidade de sono como sendo boa. Assim como no 

caso do tratamento dialítico, são apontadas diversas causas na literatura acerca dos fatores que 

influenciam nessa classificação. No atual estudo, o escore do IQSP apresentou correlação 

significante no pós-transplante renal com o peso, com o IMC e com a circunferência abdominal, 

provavelmente pela melhora do estado nutricional como será discutido mais adiante. Para Reilly-

Spong, Park e Gross (2013), a qualidade de sono ruim dentre pacientes renais transplantados é 

consequência da terapia imunossupressora e às comorbidades em um estudo que encontrou 

prevalência de má qualidade do sono em 46% dos seus pacientes transplantados e escore médio 

do IQSP de 7,6 pontos (DP = 4,2). 

Outro estudo interessante sobre a qualidade de sono de pacientes renais transplantados foi 

o de Silva et al. (2012), no qual 36,7% apresentaram qualidade de sono ruim avaliada pelo IQSP 

após 12 meses do transplante e um total de 38,2% após 15 meses, sem evidências de mudanças 

significante de uma etapa para a outra. Nesse caso, a qualidade de sono ruim esteve associada ao 

IMC mais elevado e ao uso de benzodiazepínicos e outras classes de ansiolíticos. Apesar de estar 

relacionada ao IMC, a diferença com o atual estudo é de que, nesse caso, maiores valores para o 

IMC indicavam melhor qualidade do sono. Afsar e Elsurer (2013) também buscaram associações 

entre dados antropométricos e qualidade de sono de pacientes com DRC e encontraram que o 

IMC e a circunferência abdominal são fatores independentes relacionados à qualidade de sono de 

indivíduos em tratamento de HD. A principal justificativa deve-se ao fato de que um aumento do 
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IMC vem acompanhado de elevação da gordura abdominal e, mesmo que ainda não seja o caso 

de sobrepeso e de obesidade, leva a um estado inflamatório que venha a influenciar 

negativamente na qualidade do sono do paciente (Honda et al., 2007). 

Ainda sobre a influência do estado inflamatório de pacientes renais na qualidade de sono, 

as causas mesmo que controvérsias incluem associação com acidose metabólica, uremia, stress 

oxidativo, redução da secreção de citocinas inflamatórias, periodontite, infecções e não 

compatibilidade da membrana do dialisador (Stenvinkel et al., 2005). Outros estudos, ainda, 

afirmam que o estado inflamatório de pacientes renais é agravado por uma duração do sono 

acima de 8 horas por noite e pela idade mais elevada da população do estudo (Dowd, Goldman, 

& Weinstein, 2011). No atual estudo a variável da idade apresentou correlação estatisticamente 

significante com o hábito de roncar tanto antes como após o transplante renal, embora não tenha 

havido a investigação de componentes que permitam mensurar o estado inflamatório desses 

pacientes e correspondentes correlações. 

Alguns trabalhos também sugerem que haja diferenças na qualidade do sono se pacientes 

renais transplantados segundo o sexo. Sendo assim, Carpenter e Andrykowski (1998) realizaram 

estudo utilizando o IQSP e encontraram média para o sexo masculino de 7,3 pontos (DP = 4,3) e 

para o feminino de 7,9 pontos (P = 4,5), não evidenciando mudanças significantes entre os sexos 

quando se trata de qualidade de sono após o transplante renal. No presente estudo não houve 

correlação significante entre sexo e pontuação no IQSP em nenhuma das duas entrevistas, o que 

pode ser atribuído à limitação relacionada ao tamanho da amostra. 

Alguns estudos afirmam que de 50% a 80% dos pacientes em tratamento de HD podem vir 

apresentar uma sonolência diurna excessiva ou problemas do sono, o que acaba por atrapalhar o 

bem-estar mental, a capacidade funcional do indivíduo e está associada a uma maior mortalidade 
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(Unruh et al. 2008). A EES (ESS) não apresentou escores com diferenças significantes no pré e 

no pós-transplante renal, sugerindo uma homogeneidade dos resultados e uma tendência 

confirmada de não haver indícios de sonolência diurna excessiva na população do estudo com a 

pontuação. Não foram encontradas correlações estatisticamente significantes entre o escore da 

ESS com os dados sociodemográficos nem com os nutricionais no pré e no pós-transplante, 

houve uma redução da média da pontuação obtida provavelmente pela elevação geral da 

qualidade de sono após a realização da cirurgia. Apesar de não ser identificada sonolência 

excessiva pela ESS, a população do estudo relatou o hábito de cochilar nos dois momentos de 

entrevista durante a pesquisa, o qual esteve relacionado com a ansiedade apresentada por esses 

pacientes e pelo uso de medicamentos para dormir, levantando o questionamento sobre o uso 

isolado da ESS para avaliar a presença de sonolência excessiva em uma população de pacientes 

afetados pela DRC. Além disso, soma-se o fato de ser um estudo realizado com apenas 10 

indivíduos e, por isso, não ter sido evidenciada a sonolência diurna pelo instrumento da ESS. O 

pequeno quantitativo de pacientes do estudo também pode ter sido determinante para que não 

ocorressem correlações envolvendo cochilos e apneia do sono, um problema do sono cuja 

patogênese se relaciona com a da sonolência diurna excessiva (Hanly, 2004) e poderiam ter 

proporcionado resultados mais expressivos acerca dessa associação para o estabelecimento de 

estratégias de intervenção. 

O uso da ESS no trabalho de Bernal, Martínez, Gómez-Restrepo, Laverde e Castro (2011) 

revelou um total de 64,7% classificados como normais e 37,3% dos pacientes positivos para 

sonolência diurna. Estudo de Afsar e Elsurer (2013) teve escore para a ESS (5,82; DP = 2,82) 

com seus pacientes em tratamento dialítico parecidos com o do presente estudo, sem indicativos 

de sonolência diurna excessiva apesar da qualidade de sono ruim. Além disso, os autores não 
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encontraram nenhuma associação entre sonolência diurna e dados antropométricos, que eram as 

outras variáveis trabalhadas no estudo, e nenhuma justificativa plausível para essa não relação no 

estudo deles. É importante salientar que, de modo generalista, a sonolência diurna afeta o bem 

estar, a capacidade de raciocínio e está relacionada ao aumento da mortalidade entre os pacientes 

com DRC devido à sua associação com doenças cardiovasculares, principalmente o infarto 

agudo do miocárdio (Benz et al., 2000; Unruh et al., 2008). 

Brekke et al. (2014) avaliaram a sonolência diurna excessiva dos seus 300 pacientes 

submetidos à HD utilizando a EES, obtendo um valor médio de 7,6 pontos correspondente a uma 

classificação semelhante a desse estudo, na qual os pacientes não apresentam tendência a uma 

sonolência diurna excessiva. Esses autores encontraram associação da mortalidade com a 

qualidade de sono, mas com a sonolência diurna e com a depressão não. A justificativa para a 

não associação da mortalidade à ESS é a de que provavelmente esta de fato não apresenta 

associação com a sonolência diurna excessiva mesmo sendo uma dimensão do ciclo vigília-sono, 

podendo ter sido um viés em estudos que mostraram a existência de correlações. Alguns estudos, 

como o de Buysse et al. (2008), sugerem a associação entre a aplicação do IQSP para avaliar a 

qualidade do sono e da ESS para a sonolência diurna excessiva permite mensurar de forma 

complementar e ampla o padrão vigília-sono de um indivíduo, o que vai de acordo com a 

proposta do presente estudo.  

Deve-se lembrar sempre que problemas do sono podem afetar não somente a qualidade de 

vida de um indivíduo, mas, também, aumentar o risco de mortalidade, de doenças 

cardiovasculares e respiratórias (Hart & Evans, 1987). A relação entre distúrbios do sono e 

anormalidades respiratórias geralmente envolvem ventilação inadequada e menor aporte de 

oxigênio durante o sono, como no caso da apneia do sono (Tuohy et al., 2016) e, quando não 
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tratada, ainda pode evoluir para problemas cardiovasculares de aterosclerose e arritmias 

cardíacas, por exemplo (Monahan et al., 2009; Gottlieb et al., 2010). Sendo assim, a aplicação do 

Sleep Screening Questionnarie foi realizada para que fosse possível detectar possíveis distúrbios 

do sono entre os participantes do estudo e buscar associações que pudessem justificar os 

resultados encontrados. Ao serem realizadas as análises de correlação, foram encontradas 

diferenças significativas entre as frequências do pré e do pós-transplante de sintomas indicativos 

de apneia, insônia e SPI, havendo redução de casos de distúrbios do sono após a cirurgia. 

Dentre os sintomas indicativos de distúrbios de sono encontrados na população do estudo, 

encontram-se aqueles relacionados à apneia do sono, à insônia, à narcolepsia e à SPI.  

Apesar de suas causas não serem completamente compreendida, a apneia é um distúrbio do 

sono muito comum entre pacientes com DRC e, apesar de o tratamento em hemodiálise não 

reduzir os sintomas, o transplante renal é indicado para o tratamento dos sintomas associados a 

esse problema do sono (Auckley, Schmidt-Nowara, & Brown LK, 1999). Pacientes com DRC 

tendem a serem mais propensos ao desenvolvimento da apneia devido ao edema geralmente 

apresentado por essa população, a qual os torna predispostos à obstrução das vias aéreas, 

causando diminuição da produção de dióxido de carbono (CO2), o que pode ser 

consideravelmente melhorado quando a hemodiálise é realizada em horários noturnos (Hanly, & 

Pierratos, 2001). No presente trabalho, apneia não apresentou correlações no momento pré-

transplante renal, quando todos os pacientes apresentaram sintomas indicativos desse distúrbio 

do sono. Após a cirurgia, entretanto, houve associação com ansiedade e administração de 

medicamentos para dormir. Entretanto, mesmo sem correlações antes do recebimento do órgão, 

apneia pode estar relacionada com a latência do sono, com os despertares noturnos, com a 
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insônia e o hábito de cochilar, tendo em vista que seus sintomas relacionam-se com esses 

hábitos/distúrbios do sono. 

A insônia é caracterizada pelo sono inquieto somado à dificuldade de iniciar e permanecer 

adormecido, por despertares mais cedo do que deveria ocorrer e vários episódios de acordar 

durante a noite (Uhde & Cortese, 2008). Na literatura é possível encontrar associação da insônia 

com ansiedade, SPI, anemia e depressão entre pacientes com DRC (De Santo, Lucidi, Violani, & 

Diiorio, 2005). No atual estudo, enquanto os pacientes estavam em hemodiálise apenas houve 

associação entre insônia e ansiedade, mas, no pós-transplante renal, ocorreu também com o uso 

de medicamentos para dormir além dos sintomas de ansiedade. Apesar de não ocorrido 

correlação estatisticamente significante com a apneia no pré-transplante, tendo em vista que 

todos os pacientes apresentaram sintomas indicativos desse distúrbio do sono antes da cirurgia, 

esta também pode ter sido uma das causadoras de insônia nessa população, além de que a 

ansiedade com o tratamento, pelo medo da rejeição do enxerto e por querer conseguir dormir 

como foi relatado ao longo do estudo acabam por influenciar nessa dificuldade em se ter um 

sono noturno adequado. Os sintomas indicativos de ansiedade (como uma preocupação excessiva 

com algum acontecimento, por exemplo) e a insônia coexistem (Uhde & Cortese, 2008) e 

merece a atenção dos profissionais que cuidam de pacientes com DRC os quais são submetidos a 

tratamentos tão invasivos. 

A narcolepsia é caracterizada por uma sonolência excessiva e por uma perda do tônus 

muscular repentina (cataplexia) (Fortuyn et al., 2010). Assim como no presente trabalho que 

apresentou associação entre esse distúrbio do sono e sintomas de ansiedade, pacientes 

narcolépticos tendem a ser mais ansiosos e a apresentarem ataques de pânico, embora sintomas 

de depressão não estejam aumentados entre eles (Fortuyn et al., 2010). 
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A SPI, por fim, é extremamente comum em pacientes dialíticos e corresponde a uma 

urgência por movimentar as pernas, principalmente enquanto se está em repouso (Kavanagh, 

Siddiqui, & Geddes, 2004; Molnar et al., 2007). Alguns estudos apontam relação da SPI com 

gênero feminino, escores indicativos de qualidade de sono ruim pelo IQSP e de sonolência 

excessiva pela ESS, com a insônia, disfunções da tireóide e medicamentos para controle da 

pressão arterial (Chavoshi, Einollahi, Haghighi, Saraei, & Izadianmehr, 2015). Outros estudos, 

ainda, relacionam com casos de uremia, gravidez, artrite reumatóide, diabetes melito tipo 2 e 

algumas neuropatias (Allen, 2007). No estudo em questão, foram encontradas associações entre a 

SPI apenas com sintomas de ansiedade e com o uso de medicamentos para dormir no pré-

operatório. Apesar de não ter ocorrido correlação estatisticamente significante da tireóide no 

atual estudo, na literatura já é possível encontrar evidências de que o hormônio tireoestimulante 

(TSH) tem seu pico a noite, mesmo momento no qual os sintomas da SPI são mais evidentes 

(Pereira, Pradella-Hallinan, & Lins, 2010). 

Estudos que trabalham com qualidade do sono entre pacientes renais crônicos relacionando 

com aspectos nutricionais buscam comprovar que um IMC mais elevado estará associado a 

distúrbios do sono pelo fato de pacientes com excesso de peso terem esse fator de risco que os 

predispõem para uma qualidade de sono ruim, incluindo noites de sono agitadas e com muitas 

interrupções, com conseqüente sonolência excessiva durante o dia (Elias et al., 2009). Além 

disso, problemas de sono e qualidade de sono ruim vêm sendo relacionados com obesidade na 

população de modo geral (Magee et al., 2008), embora não sejam apontados nos estudos com 

pacientes renais e qualidade de sono a verdadeira associação desse último com dados 

antropométricos.  Essa idéia é comprovada no estudo de Bernal at al. (2011). Na referida 

pesquisa, 14,4% dos 44,6% dos pacientes diagnosticadas com apneia do sono apresentaram IMC 
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indicativo de sobrepeso e correspondiam também aqueles que tinham piores escores no IQSP. 

Apesar de não terem ocorrido correlações envolvendo a apneia no pré-transplante renal e 

nenhum estatisticamente significante no pós-transplante renal em relação aos aspectos 

nutricionais no atual estudo, o hábito de cochilar presente nessa população principalmente nos 

horários vespertinos como relatados estão associados a características antropométricas 

semelhantes àquelas de indivíduos que são diagnosticados com apneia do sono, envolvendo peso 

elevado e, consequentemente, IMC indicativo de excesso de peso (Masa et al., 2006). Levando-

se em consideração que houve diminuição do hábito de cochilar, dos escores do IQSP e dos 

sintomas referentes à apneia após o transplante renal, provavelmente com um maior número de 

participantes poderiam ter sido encontradas correlações estatisticamente significativas tanto no 

pré como no pós-transplante renal que iriam auxiliar nessa compreensão dessa interação entre 

aspectos do sono e nutricionais entre pacientes renais.  

A importância de oferecer o tratamento adequado aos pacientes com apneia do sono é de 

que esse distúrbio está associado ao maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

(Mooe et al., 2000) e de stress oxidativo, inflamação sistêmica e de aterosclerose (Lavie, 2003; 

Lavie, 2005), o que explica a mortalidade mais acentuada na população renal diagnosticada com 

apneia do sono (Charest, Hanly, & Parkes, 2004) pelo redução da excreção de citocinas e 

elevação dos níveis de proteína C reativa, importante marcador do estado inflamatório e 

indicativo de mortalidade cardiovascular devido à privação do sono (Chiu et al., 2009) que afeta 

pacientes com apneia e insônia. 

Assim como no presente trabalho, Reilly-Spong et al. (2013) também obtiveram entre os 

pacientes renais transplantados de seu estudo casos de apneia do sono (15%) e de SPI (4%). Já 

Bernal et al. (2011) diagnosticaram entre seus pacientes em HD 56,8% deles com SPI utilizando 
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os critérios adotados pelo Grupo Internacional de Estudo da Síndrome das Pernas Inquietas 

(Walters, 1995). Nesse mesmo estudo, foram identificados 44,6% pacientes com apneia do sono, 

37,3% de sonolência diurna excessiva, 94,2% de casos de má qualidade do sono que merecem 

atenção médica e metade da população do estudo com insônia utilizando o Questionário de 

Berlin. Apesar de a freqüência nos estudos apresentados diferir dos obtidos na pesquisa atual, 

observa-se que os tipos de distúrbios do sono que podem ser identificados entre pacientes renais 

crônicos tendem a coincidir e a estarem presentes dentre uma parcela significante dessa 

população, evidenciando a importância do diagnóstico e elaboração de estratégias de intervenção 

adequadas para reduzir sintomas e melhorar a qualidade do sono e de vida. 

Mesmo que o presente estudo não tenha apresentado correlação estatisticamente 

significante da SPI com os outros dados analisados, a literatura já apresenta que os sintomas 

desse distúrbio do sono entre pacientes renais apresentam associação com diversos fatores, tais 

como: mortalidade elevada (Winkelman, Chertow, Lazarus, 1996), uremia e toxicidade causada 

pela terapia imunossupressora (Winkelmann, Stautner, Samtleben, Trenkwalder, 2002), além de 

maior risco do desenvolvimento de comorbidades e de mortalidade e consequente redução da 

qualidade de vida (Musci et al., 2005). Dessa forma, o diagnóstico é também importante para 

garantir a manutenção adequada do enxerto e evitar a morbimortalidade. 

Apesar do interesse crescente no estudo da qualidade do sono de pacientes renais crônicos, 

ainda não se conhece as melhores estratégias de tratamento que poderia vir a reduzir os riscos do 

desenvolvimento de distúrbios do sono também, até porque tais indivíduos já sofrem com 

diversas interações medicamentosas, o que dificulta administração de algum medicamento para o 

sono (Masoumi et al., 2013). De qualquer forma, alguns estudos já propõem um curso de terapia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masoumi%20M%5Bauth%5D
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cognitivo-comportamental (Chen et al., 2011) e exercícios aeróbicos intradialíticos (Afshar, 

Emany, Saremi, Shavandi, & Sanavi, 2011), por exemplo. 

Ao serem consideradas as comorbidades apresentadas pelos participantes do atual estudo, 

encontram-se diabetes melito tipo 2, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e hipoteireoidismo. A 

nefropatia diabética é a principal causa de DRC e está associada ao controle da glicemia e 

pressórico, aos níveis lipídicos no sangue, à retinopatia diabética, ao hábito de fumar, à ingestão 

protéica e ao aumento na excreção de albumina (Murussi, Coester, Gross, & Silveiro, 2003). No 

atual trabalho, a diabetes melito esteve associado após o transplante renal com o hábito de 

cochilar, com a insônia e com a narcolepsia. A associação entre o hábito de cochilar e o 

desenvolvimento de diabetes tipo 2 já pode ser encontrado na literatura e está envolvida, 

também, com o peso em excesso e a obesidade (Hublin, Lehtovirta, Partinen, Koskenvuo, & 

Kaprio, 2016). Além disso, o desenvolvimento de distúrbios do sono já podem ser considerados 

fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 também, embora os mecanismos ainda 

sejam pouco conhecidos (Anothaisintawee, Reutrakul, Van Cauter, & Thakkinstian, 2016). 

Assim como no presente estudo no qual houve associação entre narcolepsia e diabetes tipo 2, a 

literatura também apresenta resultados com a mesma relação e, também, com valores para IMC 

mais elevados. Entretanto, também não explicação bem estabelecida para tais achados 

(Schuld, Hebebrand, Geller, & Pollmächer, 2000). 

Apesar de não ter ocorrido nenhuma correlação estatisticamente significante com a HAS, 

esta é, ao mesmo tempo, uma das principais causas da doença renal e também uma de suas 

consequências. À medida em que a função renal diminui a pressão aumenta, ao ponto que nos 

estágios finais da DRC, quase todos os pacientes são hipertensos (Botolloto, & Praxedes, 2005), 

sendo a principal ligação entre essas doenças a perda progressiva da capacidade renal de poder 
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excretar alguns eletrólitos como, por exemplo, o sódio. Também pode haver maior produção de 

angiotensina II que é vasoconstrictora e relacionada ao aumento da pressão arterial e diminuição 

de prostraglandinas vasodilatadoras (Kaplan, 2002). 

A avaliação física dos pacientes não revelou mudanças significantes entre os momentos da 

pesquisa, com o peso, o IMC e a circunferência abdominal tendo sofrido pequenas reduções, mas 

que ainda mantinham a população classificada como eutrófica. Levar em consideração a 

classificação do IMC mesmo quando não há mudanças significantes entre o pré e o pós-cirúrgico 

também é importante quando se percebe que, no momento anterior, havia pacientes de baixo 

peso e obesos que agora possivelmente estão aptos a mudarem seus hábitos alimentares. Com o 

acesso a alimentos anteriormente evitados e que prejudicavam o tratamento dialítico, finalmente 

esses pacientes conseguem passar a eutrofia ou reduziram seu IMC para o sobrepeso. A baixa 

prevalência de obesos antes do transplante pode ser devido ao fato de os centros de diálise e 

serviços especializados estimularem a perda de peso desses pacientes até mesmo como critério 

para realização da cirurgia. Essa tendência a poucos pacientes com excesso de peso antes do 

transplante também é encontrada em trabalhos como o de Gore et al. (2006), no qual de um total 

de 30.597 participantes apenas 17,9% deles eram obesos, sendo 39,5% eutróficos. Vale salientar 

que mesmo após o transplante renal, mesmo com o aumento do aporte de nutrientes, a obesidade 

deve ser evitada já que esta está relacionada ao risco de mortalidade após a realização da cirurgia 

(Yamamoto et al., 2002) e ao surgimento de eventos cardiovasculares (Keane, 1994). 

Reilly-Spong et al. (2013) trabalharam com 77 pacientes renais transplantados e obtiveram 

um IMC médio de 27,0Kg/m² (DP = 5,2), sendo que 39% desses pacientes estavam com 

sobrepeso e 20,8% deles obesos, dados que diferem do presente estudo, nos quais o IMC foi 

mantido dentro da normalidade e a maioria da população foi classificada como eutrófica. Para os 
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autores do referido estudo, o IMC mais elevado esteve relacionado com piores escores para a 

qualidade do sono, já pacientes obesos possuem maior risco de desenvolver distúrbios do sono a 

apneia do sono, por exemplo (Yaggi, & Strohl, 2010), remetendo a resultados anteriores 

apresentados na discussão acerca da qualidade de sono de pacientes renais transplantados. 

O estudo de Afsar e Elsurer (2013) encontrou um IMC médio dos seus pacientes em HD 

também classificado como eutrófico (IMC = 22,9Kg/m²; DP = 3,3) e uma circunferência 

abdominal média (90,5cm; DP = 9,9) parecida com a da presente pesquisa (88,1cm) no momento 

anterior ao transplante renal. Os autores observaram que, dentre os dados antropométricos, de 

IMC, circunferência abdominal, circunferência do quadril, razão cintura-quadril e índice de 

conicidade, apenas o IMC e a circunferência abdominal apresentaram associação com distúrbios 

do sono, cujo escore indicativo de presença foi obtido usando o IQSP (6.75, DP = 3.53), embora 

nenhuma outra medida da avaliação física tenha estado associada com sonolência diurna 

excessiva investigada com a ESS (5.82, DP = 2.82). A justificativa apresentada para a associação 

encontrada foi a de que distúrbios do sono como a apneia, por exemplo, levam a um aumento da 

adiposidade visceral e provocam mudanças na composição muscular do indivíduo e vice-versa. 

Comparando ao presente trabalho, foi possível verificar correlação significante entre peso e a 

pontuação do IQSP no pré-transplante renal, no qual peso mais elevado estava relacionado a uma 

melhor qualidade do sono provavelmente pela melhor estado nutricional desses indivíduos que 

mantinham estoques de gordura adequados para que as proteínas musculares não fossem 

utilizadas em vão. 

É importante lembrar que foram encontradas correlações no pós-transplante renal entre o 

escore do IQSP tanto com o IMC quanto com a circunferência da cintura média, associação 

importante tendo em vista que até na população não afetada com a DRC a gordura abdominal é 
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determinante para o surgimento de doenças cardiovasculares, resistência à insulina, inflamação e 

stress oxidativo. (Cordeiro et al., 2010). A circunferência da cintura ainda apresenta um destaque 

maior por identificar indivíduos que apresentam acúmulo de gordura abdominal, mas que são 

classificados como eutróficos, por exemplo, segundo o IMC (Honda et al., 2007). 

Apesar de não terem sido encontradas correlações significativas envolvendo a apneia no 

atual estudo provavelmente pela limitação do pequeno número amostral, o aumento de peso e da 

gordura abdominal já são apontados na literatura como relacionados com o desenvolvimento 

desse distúrbio do sono devido a uma possível obstrução das vias aéreas causada pelo excesso de 

peso e pela alta incidência de doenças cardiovasculares (principalmente de doença coronariana) 

(Al-Jahdali, 2012), pois essa congestão nos pulmões leva a uma hiperventilação e hipocapnia 

(redução da quantidade de CO2 no sangue). Somado a isso, apnea diminui a quantidade de 

oxigênio no sangue pela interrupção da ventilação normal, exigindo maior esforço do paciente e 

prejudicando, assim, o sono (Tada et al., 2007; Bradley & Floras, 2003). 

Ao contrário do presente estudo, Silva et al. (2012) trabalharam com pacientes renais 

transplantados após 12 e 15 meses de cirurgia e obtiveram valores de IMC de 25,5Kg/m² (DP = 

5,3) e de 26,4Kg/m² (DP = 5,8), indicando sobrepeso na população do estudo. Além disso, Silva 

et al. (2012) encontrou pior qualidade do sono entre aqueles com IMC mais alto, justificada pela 

maior privação de sono dos pacientes com os piores escores para o IQSP, segundo os autores do 

estudo. Esses dados são contrários aos encontrados no atual estudo, no qual os IMC mais 

elevados estiveram relacionados no pré- transplante renal com menor latência do sono, assim 

como no pós-transplante renal, quando também foram associados menor fragmentação do sono e 

escores mais baixos no IQSP. Uma explicação plausível se dá por uma particularidade da 

população renal: enquanto para a população geral há uma busca constante por manter o IMC 

http://www.sjkdt.org/searchresult.asp?search=&author=Hamdan+Al%2DJahdali&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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abaixo do limite da eutrofia de 24,9Kg/m² como prevenção do surgimento de outras patologias 

(Paula et al., 2006), nessa população os IMC mais próximos a esse limite (não há estímulo à 

obesidade) indicam maior sobrevida e morbimortalidade reduzida (Cabral, Diniz, & Arruda, 

2005). 

Apesar de os dados obtidos com o IMC permitirem uma descrição do perfil nutricional da 

população, este corresponde a um instrumento da antropometria que pode vir a mascarar 

algumas situações de retenção hídrica muito comum na população renal. Sendo assim, já que o 

cálculo do IMC envolve o peso e a estatura do indivíduo, aquele que estiver com acúmulo de 

líquido no corpo em virtude da doença pode obter um valor superestimado e que mascare o seu 

verdadeiro estado nutricional. Além disso, o IMC não é sensível para identificar perda protéica 

nem aumento de gordura visceral, podendo classificar indivíduos estados nutricionais diferentes 

como iguais apenas pelo valor do cálculo (Cuppari, Avesani, & Kamimura, 2013). Portanto, a 

avaliação nutricional de pacientes com DRC é interessante unir a antropometria com 

questionários alimentares, dados bioquímicos e exames físicos. 

Seguindo a tendência desse estudo, Piratelli (2009) encontrou 97,92% dos seus pacientes 

em tratamento dialítico apresentando risco nutricional/desnutrição leve e 2,08% com desnutrição 

moderada. A autora ainda observou com a aplicação do instrumento que mais de 60% de ambos 

os sexos apresentou perda acentuada de peso nos últimos 6 meses anteriores à pesquisa. É 

preocupante saber dessa perda de peso acentuada na população renal, pois a reserva adequada de 

gordura garante que as de proteína não sejam utilizadas para garantir a necessidade energética 

para recuperação de infecções, cirurgias e, até mesmo, no transplante renal (Kamimura, Draibe, 

Sigulem, & Cuppari, 2004). 
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Acerca da pontuação obtida com a ASG no presente estudo, não houve mudança 

significante do pré para o pós-transplante renal. Entretanto, em relação à classificação houve 

diferença significante entre os dois momentos da pesquisa. Inicialmente, todos os pacientes do 

estudo estavam em risco nutricional/desnutrição leve e, após dois meses de cirurgia, esse 

quantitativo passou a ser de 70%, evidenciando uma melhora do estado nutricional. Os 

resultados da análise da classificação da ASG com a do IMC corroboram, mostrando que, após o 

recebimento do rim, os pacientes apresentaram menos desconfortos gastrointestinais, 

aumentaram a ingestão energético-protéica e a estado nutricional de forma global. 

A desnutrição anterior à cirurgia pode ser devida a uma combinação de fatores que incluem 

tanto a adaptação ao tratamento dialítico, quando às restrições alimentares, aos sintomas 

gastrointestinais e à inapetência relatados ao ser aplicada a ASG. Esses achados corroboram com 

o trabalho de Moreira (2010), no qual após o primeiro ano após o recebimento do novo enxerto 

houve redução em 4,2% dos casos de desnutrição. Outro exemplo é o do trabalho de Gore et al. 

(2006), no qual apenas 3,4% dos seus mais de 30000 participantes apresentaram baixo peso. 

Esses dados mostram que a realização do transplante renal proporciona o acesso a uma variedade 

maior de alimentos e vem acompanhada de redução dos sintomas gastrointestinais (nenhum 

paciente apresentou após a cirurgia), possibilitando melhora do estado nutricional. 

Na análise do consumo alimentar habitual, não houve diferenças significantes para os dois 

momentos da pesquisa para nenhum dos aspectos do estudo (energia, carboidratos, proteínas, 

lipídeos e fibras consumidos). Percebe-se que, apesar de o consumo de energia ter aumentado, 

ele ainda se encontra abaixo do recomendado; enquanto que o de proteínas está atendendo à 

demanda necessária. A distribuição de lipídeos após a cirurgia na dieta deve estar abaixo de 35% 

e, verificando de acordo com os dados obtidos, nesse estudo o valor referente foi de 24%. Dessa 
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forma, pode-se atribuir o aumento de peso e do consumo energético total à maior ingestão de 

fontes protéicas, devido ao fato que, após o transplante renal, os pacientes podem consumir 

carne, frango, peixes e ovos em maior quantidade que na época da hemodiálise, onde a 

proteinúria (eliminação de proteínas pela urina) era elevada e associada à desnutrição. 

Além disso, mesmo com as restrições alimentares antes do transplante renal e sem 

relatarem vontade de comer, os pacientes revelaram o consumo de alimentos que deveriam ser 

evitados, como: chocolate, café, pão francês e derivados de leite, por exemplo. Tendo em vista a 

redução da ingestão alimentar na população renal e da redução do apetite, a avaliação do 

consumo alimentar fornece subsídio para o diagnóstico nutricional (que diversas vezes detecta 

alto consumo de alimentos gordurosos e ricos em açúcar) e elaboração da intervenção adequada 

(Cuppari & Kamimura, 2009). 

No trabalho de Santos (2008) com pacientes renais crônicos, o IMC médio da população 

foi indicativo de eutrofia e próximo ao encontrado no presente trabalho, com o valor de 

22,33Kg/m² e distribuição segundo a classificação pelo IMC de 73,57% de eutróficos, 7,85% 

com baixo peso, 11,44% com sobrepeso e 7,14% com obesidade. Foi realizada a análise da dieta 

consumindo, obtendo-se como quantidade de macronutrientes 155,32 g/dia (DP = 76,98) de 

carboidratos, 48,97 g/dia (DP = 28,18) e 42,82 g/dia de lipídeos (DP = 32,15), que ficam abaixo 

dos valores indicados por Martins e Riella (2001). Para que as proteínas não sejam utilizadas no 

lugar dos carboidratos e lipídeos como fonte de energia, a ingestão desses últimos deve estar a 

mais adequada possível. Uma das estratégias encontradas para repor o carboidrato perdido 

durante as sessões de diálise (média de 26g) é o acréscimo desse macronutriente no líquido do 

dialisato, pois uma quantidade de, aproximadamente, 180 mg/dL acrescentada tem 30g absorvida 

(Gutierrez & Bergstron, 1994). 
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Além das adequações normalmente buscadas na hora de se arquitetar um plano alimentar, 

deve-se ter em mente que a terapia nutricional após o recebimento do enxerto deve estar 

condizente com as medicações utilizadas na terapia imunossupressora e nos seus diversos efeitos 

que incluem mudanças no metabolismo normal do cálcio, do fósforo e da vitamina D; aumento 

da quantidade de lipídeos no sangue e da retenção de sódio e um catabolismo protéico acelerado 

(Mahan & Escott-Stump, 2010). 

Ao levarem-se em consideração as correlações existentes entre as variáveis de qualidade de 

sono e a nutricional, antes da cirurgia de transplante renal, havia correlação negativa entre o peso 

dos pacientes e a pontuação no IQSP e na latência do sono. Tal correlação evidencia que uma 

perda de peso excessiva como a observada no pré-transplante renal dos participantes do estudo 

vem acompanhada de uma piora nos parâmetros de sono e redução da qualidade de sono 

enquanto eles estão realizando tratamento dialítico. Esses dados também corroboram com a 

correlação negativa estatisticamente significante da circunferência da cintura e do IMC em 

relação à latência do sono, evidenciando, mais uma vez, que o estado nutricional inadequado 

vem a influenciar negativamente na qualidade do sono da população e pode ser um dos 

contribuintes para os sintomas de problemas de sono apresentados e respectivas queixas.  

Já após o transplante renal, o peso apresentou correlação negativa estatisticamente 

significante com o IQSP, a latência do sono, a fragmentação do sono e o Sleep Screening 

Questionnaire. O fato de nessa segunda etapa não ter ocorrido nenhum paciente com baixo peso 

leva ao entendimento de que a melhora no estado nutricional no quesito peso colabora com 

melhoras nos parâmetros de sono também e elevação da sua qualidade global. Já a correlação 

positiva estatisticamente entre a pontuação da ASG com a fragmentação do sono corrobora com 

a idéia de quanto mais intenso o risco nutricional em que o paciente se encontra, mais 
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prejudicados estarão os componentes relacionados ao sono. A correlação positiva 

estatisticamente significante da quantidade calórica consumida com o componente do ronco, 

mostrando o quanto a quantidade do alimento que se ingere pode vir a influenciar na qualidade 

do sono de um indivíduo. Por fim, a circunferência da cintura esteve correlacionada 

negativamente de forma significante com o IQSP e com o componente da latência do sono, 

contrariamente ao que se esperava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. LIMITAÇÕES 

 O presente estudo apresentou algumas limitações ao longo da sua realização. O fator tempo 

com certeza foi um grande determinante para todas as etapas da pesquisa. A proposta de 

aguardar, aproximadamente, dois meses para as entrevistas após o transplante a fim de eliminar 

os possíveis vieses decorrentes da internação e do pós-cirúrgico nas variáveis estudadas acabou 

por limitar a quantidade de pacientes que seriam entrevistados após o recebimento do rim doado 
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e corroborar com o tempo encontrado na literatura de, pelo menos, 6 meses após o transplante 

para realização de entrevistas (Burkhalter et al., 2011; Silva et al., 2012).  

Para aqueles pacientes que receberam o órgão doado no primeiro semestre de 2015 foi 

possível aguardar mais de dois meses de pós-transplante para ser realizada a segunda entrevista, 

dando tempo para que se adaptassem ao novo tratamento e o sono e a alimentação estivessem o 

mais próximo possível do ideal para essa nova fase.  

Outra limitação importante foi a exclusão de dados bioquímicos do trabalho final. Apesar 

de ter havido acesso a todos os exames realizados no pré e no pós-transplante renal, não foi 

possível obter nas duas fases os resultados referentes ao mesmo componente para realizar a 

devida comparação proposta. Dentre os principais indicadores bioquímicos para a população 

renal, destacam-se a albumina, a pré-albumina e a transferrina e, sem esses dados, não foi 

possível realizar uma conclusão acerca das reservas protéicas viscerais (Pupim & Ikizler, 2004). 

Essas reservas costumam estar diminuídas nessa população por perdas no dialisato durante a 

hemodiálise, pela acidemia (diminuição do pH sanguíneo), pelo estado inflamatório e pela 

hipervolemia (aumento anormal do volume sanguíneo), que aumentam a concentração sérica de 

albumina e aumentam sua utilização pelo organismo (Cuppari & Kamimura, 2009).  

 Importante limitação diz respeito ao diário do sono, devido a não devolução do protocolo 

preenchido por nenhum dos participantes no momento da segunda entrevista. Os pacientes 

relatavam esquecimento para preencher e outros estavam impossibilitados pelos dias de 

preenchimento coincidirem com o período de internação hospitalar em decorrência do 

transplante ou por complicações após a cirurgia. Com isso, perdeu-se detalhes diários referentes 

ao sono que incluem tanto os horários de dormir e de levantar quanto aos cochilos e uso de 

medicamentos para dormir. 
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Ao longo dos 9 meses de coleta de dados, 56 pacientes candidatos ao transplante foram 

entrevistados durante as consultas de rotina junto ao Serviço de Psicologia do Ambulatório de 

Transplante Renal do Hospital Universitário Onofre Lopes. Entretanto, para a conclusão das 

etapas da pesquisa dentro do previsto, foram considerados aptos a continuarem na pesquisa 

aqueles que foram submetidos à cirurgia até o mês de julho de 2015, sendo estes correspondentes 

a um total de 19 indivíduos. 

 Dessa forma, a redução no número de participantes aptos a comporem o banco de dados da 

presente pesquisa acabou por influenciar possivelmente no resultado final do estudo, que teria 

resultados mais fidedignos no comparativo dos aspectos do sono e dos nutricionais antes e após a 

cirurgia. Possivelmente com mais tempo disponível para a coleta, o quantitativo e a qualidade 

dos dados coletados iriam enriquecer substancialmente o resultado final. 

 

 

 

 

10. CONCLUSÕES 

Os resultados do presente permitem chegarmos às seguintes conclusões: 

 Antes da cirurgia, os pacientes candidatos ao transplante renal apresentavam uma 

qualidade de sono ruim, com hábitos de sono prejudiciais e sintomas indicativos de 

distúrbios do sono, apesar de não haver indicativos de sonolência diurna excessiva;  
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 Com a cirurgia do transplante renal, a qualidade de sono passou a ser classificada 

como boa, havendo melhora de alguns hábitos de sono e redução de sintomas de 

distúrbios do sono. A sonolência excessiva continuou sem indicativos; 

 Após o transplante renal, o estado nutricional global dos pacientes melhorou 

baseando-se nos resultados apresentados por todos os instrumentos utilizados na 

pesquisa. Tais mudanças podem ser atribuídas à redução das restrições alimentares, 

o que contribui para avanços no estado global da saúde do paciente e para o sucesso 

do tratamento; 

 Apesar de a literatura e o presente estudo apresentarem indicativos de que o 

transplante renal contribui para melhora da qualidade de sono e nutricional de 

pacientes com DRC, estudos longitudinais a longo prazo devem ser realizados para 

confirmar os verdadeiros fatores contribuintes para essa melhora e serem 

elaboradas estratégias de intervenção mais eficazes. 
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APÊNDICE 

 

1. QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

1) Gênero: ( )Masculino ( )Feminino 

2) Idade (em anos):  

3) Município onde reside: 

4) Estado civil: 
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( ) Casado (a)  ( ) Solteiro (a)  ( ) Viúvo (a)  ( ) Outro: 

5) Escolaridade: 

( ) Analfabeto (a)   ( ) 1º grau incompleto  ( ) 1º grau completo   

( ) 2º grau incompleto  ( ) 2º grau incompleto  ( ) 3º grau incompleto   

( ) 3º grau incompleto   

6) Ocupação (profissão): 

( ) do lar ( ) aposentado/ licença-saúde ( ) estudante ( ) outra profissão: 

7) Realiza diálise? ( ) sim  ( ) não 

8) A hemodiálise interferiu em suas atividades profissionais? ( ) sim  ( ) não 

9) A hemodiálise interferiu em suas atividades de lazer? ( ) sim  ( ) não 

10) Renda familiar mensal (salário mínimo R$724,00): 

( ) menos de 1 salário mínimo   ( ) 1 a 2 salários mínimos   

( ) 3 a 5 salários mínimos ( ) mais de 5 salários mínimos   

11) Tipo de moradia: 

( ) Casa própria  ( ) Aluguel  ( ) Outro: 

12) Quantas pessoas moram com você? 

( ) Moro sozinho   ( ) 1 pessoa  ( ) 2 pessoas ( ) 3 pessoas  ( ) 4 pessoas  ( ) 5 ou 

mais  pessoas   

13) Religião: 

( ) Católico   ( ) Protestante  ( ) Espírita ( ) Ateu  ( ) Outra:   

Você é praticante dentro da sua religião? ( ) Sim   ( ) Não  

14) Há quanto tempo você tem doença renal crônica? 

( ) Menos de 1 ano   ( ) 1 a 2 anos  ( ) 2 a 3 anos ( ) 3 a 4 anos  ( ) 4 a 5 anos   

( ) 5 anos ou mais  ( ) não lembro 

15) Há quanto tempo você faz hemodiálise? 

( ) Menos de 1 ano   ( ) 1 a 2 anos  ( ) 2 a 3 anos ( ) 3 a 4 anos  ( ) 4 a 5 anos   

( ) 5 anos ou mais  ( ) não lembro 

16) Quantas sessões de hemodiálise você faz por semana? 

( ) 1 vez   ( ) 2 vezes ( ) 3 vezes ( ) Mais de 3 vezes  

17) Como se sente durante a hemodiálise? 

( ) Tranquilo  ( ) Preocupado ( ) Estressado ( ) Cansado ( ) Outro:  

18) Você tem outra doença além da doença renal crônica? 

19) Quantas sessões de hemodiálise você faz por semana? 

( ) Não   ( ) Sim. Especificar 

20) Você faz uso de remédios em casa? 
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( ) Não   ( ) Sim 

21) Quantos medicamentos você usa? 

( ) 1 a 3     ( ) 4 a 6    ( ) 7 a 9   ( ) 10 ou mais 

22) Cite todos os medicamentos que você usa: 

23) Como você adquire esses medicamentos? 

( ) Compro com próprios recursos 

( ) Adquire gratuitamente 

( ) A família compra 

( ) Compra quando tem condições financeiras 

( ) Compra somente os que não são fornecidos pela rede pública   

24) Com relação aos medicamentos que você usa: 

( ) Conhece todos os medicamentos 

( ) Conhece apenas alguns medicamentos 

( ) Desconhece todos os medicamentos 

25) Você toma todos os dias os medicamentos prescritos pelo médico? 

( ) Não   ( ) Sim 

26) Alguém auxilia você a tomar esses medicamentos? 

( ) Não   ( ) Sim. Especificar: 

27) Você interrompeu o uso de algum desses medicamentos por conta própria? 

( ) Não   ( ) Sim 

28) Se sim, qual o motivo? 

( ) Esquece de tomar 

( ) Não tem como comprar os medicamentos 

( ) Não acha necessário tomar todos os dias 

( ) Apresentou reação (ões) adversas 

29) Você consome medicamentos para dormir? 

( ) Não   ( ) Sim. Especificar: 

30) Alguém na sua família tem doença renal crônica? 

( ) Não   ( ) Sim. Especificar: 

31) Qual sua expectativa de vida após a realização do transplante renal? 
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2. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DADOS LABORATORIAIS 

                               DATA   

Peso (kg)   

Altura (m)   

IMC (Kg/m²)   

Circ. Cintura (cm)   

Pressão arterial   
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Hemáceas   

Hemoglobina   

Colesterol total   

Hdl   

Ldl   

Triglicerídeos   

Glicose (mg/dL)   

Uréia   

Ferritina (mg/dL)   

Ferro (mg/dL)   

Sódio   

Fósforo   

Potássio   

Proteínas totais (g/dL)   

Albumina (g/dL)   

Transferrina (mg/dL)   

Linfócitos (mm³)   

Ca/PO4 (mg/dL)   

F. alcalina (mg/dL)   

Na/K (mEq/L)   

 

Fonte: RIELLA; MARTINS (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INQUÉRITO ALIMENTAR 

Nome: ________________________________________________________________ 

Data em que respondeu: ____/____/____                       

HORA ALIMENTO QUANTIDADE 
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ANEXOS 

 

1. ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURGH (IQSP) 
 

Instruções: 
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1) As questões a seguir são referentes aos hábitos de sono 

apenas durante o mês passado.  

2) Suas respostas devem indicar o mais corretamente 

possível o que aconteceu na maioria dos dias e noites 

do mês passado. 

3)  Por favor, responda a todas as questões. 

 

1) Durante o mês passado, à que horas você foi deitar à noite na maioria das vezes? 

HORÁRIO DE DEITAR: _____________ 

2) Durante o mês passado, quanto tempo (em minuto) você demorou para pegar no 

sono, na maioria das vezes? 

QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: _____________ 

3) Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das 

vezes? 

HORÁRIO DE ACORDAR:________________ 

4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser 

diferente do número de horas que você ficou na cama) 

HORAS DE SONO POR NOITE: _______________ 

Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta, que você ache 

mais correta. Por favor, responda a todas as questões. 

5) Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa 

de: 

 a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo 
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(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

c) Levantar-se para ir ao banheiro 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

d) Ter dificuldade para respirar 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

e) Tossir ou roncar muito alto 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

f) Sentir muito frio 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

 

g) Sentir muito calor 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

h)Ter sonhos ruins ou pesadelos 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 
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i) Sentir dores 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

j) Outra razão, por favor, descreva: 

 Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês 

passado? 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

6) Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

(   ) Muito boa   (   ) ruim 

(   ) Boa   (   ) muito ruim 

7) Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo 

médico, ou indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por 

sua conta? 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

Qual(is)? 

8) Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto 

estava dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade 

social, quantas vezes isso aconteceu? 

(   ) nenhuma vez   (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 



146 

 

 

 

9) Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para 

realizar suas atividades diárias? 

(   ) nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo 

(   ) indisposição e falta de entusiasmo pequenas 

(   ) indisposição e falta de entusiasmo moderadas 

(   ) muita indisposição e falta de entusiasmo 

Comentários do entrevistado (se houver): 

10) Você cochila? (   ) Não (   ) Sim  

Comentário do entrevistado (se houver): 

Caso Sim –Você cochila intencionalmente, ou seja, pôr que quer? 

(   ) Não  (   ) Sim 

Comentários do entrevistado (se houver): 

Para você, cochilar é 

(   )Um prazer (   )Uma necessidade (   )Outro – qual? 

Comentários do entrevistado (se houver) 

 

 

2. DIÁRIO DE SONO 
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3. . ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH 
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4. QUESTIONÁRIO DE HÁBITOS DE SONO 
 

Nome: 

________________________________________________________________ 

Data em que respondeu: ____/____/____                       

 

SUA CASA E SUA FAMÍLIA: 

1. Quantas pessoas moram na sua casa? _________________ 

2. Quantas pessoas dormem no seu quarto? ______________  

3. O quarto que você dorme tem: 

(  ) Muito barulho   (  ) Pouco barulho   (  ) Nenhum barulho 

4. Você dorme com: 

 (  ) Luz apagada e porta fechada                 

(  ) Luz apagada e porta aberta                    

(  ) Luz acesa e porta aberta                        

(  ) Luz acesa e porta fechada                      

5. Existe alguma coisa no seu quarto que lhe incomoda enquanto você está 

dormindo? 

( ) Não        ( ) Sim      O quê? 

____________________________________________ 

6. Você mudou de casa ou de quarto de dormir recentemente? 

(  ) Não  

(  ) Sim        Há quanto tempo? _____________________ 

7. Houve alguma mudança no número de pessoas que moram na sua casa 

recentemente? 

(  ) Não 

(  ) Sim         Há quanto tempo? _____________________ 

EM RELAÇÃO À SUA SAÚDE: 
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8. Você fuma? 

(  ) Não  

(  ) Sim        Quantos cigarros por dia? _____________ 

9. Você costuma tomar bebidas alcoólicas? 

(  ) Não  

(  ) Sim        Com que frequência? __________________ 

                    Há quanto tempo? ____________________ 

10. Você costuma beber café, chá (mate ou preto) ou refrigerante? Se beber, 

responda abaixo o quanto você bebe: 

a) Café                    Todo dia (  )        Às vezes (  )         Raramente (  )         Nunca (  ) 

b) Chá                     Todo dia (  )        Às vezes (  )         Raramente (  )         Nunca (  ) 

c) Refrigerante       Todo dia (  )        Às vezes (  )         Raramente (  )         Nunca (  ) 

11. Você costuma comer chocolate? Se você comer, responda abaixo o quanto 

come: 

(  ) Todos os dias   (  ) De vez em quando    (  ) Raramente     (  )  Nunca come 

chocolate  

QUANTO AO SEU SONO: 

12. Você acha que tem algum problema de sono? 

(  ) Não            

(  ) Sim      Qual? 

________________________________________________________ 

13. Você sente dificuldades para pegar no sono? 

 (  ) Nunca        (  ) Às vezes      (  ) Sempre 

Há quanto tempo? _______________________________________________ 

14. Você sente muito sono durante o dia? 

(  ) Nunca        (  ) Às vezes      (  ) Sempre 

15. Você acorda no meio do seu sono e tem dificuldade para voltar a dormir? 
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(  ) Nunca        (  ) Às vezes      (  ) Sempre 

16. Você costuma ter pesadelo durante o sono? 

 (  ) Nunca        (  ) Às vezes      (  ) Sempre 

17. Você costuma acordar com a sensação de estar sufocado? 

(  ) Nunca        (  ) Às vezes      (  ) Sempre 

18. Marque com um x se você costuma fazer uma dessas coisas durante o sono: 

(  ) Ranger os dentes     

(  ) Mexer-se muito 

(  ) Falar dormindo 

(  ) Roncar 

(  ) Andar dormindo 

(  ) Bater a cabeça 

(  ) Chutar as pernas 

(  ) Gritar dormindo 

19. A que horas você costuma cochilar? 

____________________________________ 

 

QUANTO ÀS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS  

20. Você faz atividades físicas habitualmente? 

(  ) Não               (  ) Sim      

Qual? _____________________________________    

Há quanto tempo? ____________________________ 

Com que frequência? __________________________ 
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5. SLEEP DISORDER SCREENING QUESTIONNAIRE 

 ( ) 1 Já me falaram que eu ronco.  

( )  2 já me falaram que eu paro de respirar quando durmo.  

( )  3 Eu tenho pressão arterial elevada. 

( ) 4 Meus amigos e familiares dizem que sou mal-humorado e irritante. 

( )  5 Eu tenho cochilado enquanto dirijo. 

( )  6 Tenho notado meu coração batendo mais forte ou irregularmente durante a noite.  

 ( ) 7 Eu tenho dor de cabeça ao longo do dia.  

 ( ) 8 Eu já acordei de repente ofegante.  

( )  9 Tenho sobrepeso. 

 ( ) 10 Parece que estou perdendo meu desejo sexual.  

 ( ) 11 Muitas vezes me sinto sonolento ou tenho dificuldade para me manter em alerta.  

( )  12 Eu frequentemente acordo com a boca seca.  

( ) 13 Tenho dificuldade para dormir.  

( ) 14 Muitos pensamento agitam minha mente e dificultam para que eu consiga dormir. 

( ) 15 Eu antecipo problemas durante o sono várias vezes na semana. 

( )  16 Acordo e não consigo voltar a dormir. 

 ( ) 17 Eu me preocupo com várias coisas e tenho problemas para relaxar.  

( ) 18 Eu acordo mais cedo pela manhã do que deveria. 

( ) 19 Acordo após meia hora ou uma hora após dormir. 

 ( ) 20 Quando estou com raiva ou surpreso sinto meus músculos mais soltos.  

( )  21 Muitas vezes me sinto como se estivesse em transe.  

( )  22 Eu já vivenciei cenas oníricas (que sonhei) na realidade.  

( ) 23 Já dormi em eventos sociais, como em festas ou no cinema.  

( ) 24 Tenho problemas no trabalho por causa da sonolência.  

( ) 25 Eu tenho sonhos breves logo depois que durmo ou durante cochilos. 



154 

 

 

 

( )  26 Eu tenho “ataques de sono” ao longo do dia, não importa o quanto me esforço para 

permanecer acordado.   

( )  27 Já tive episódios nos quais me senti paralisado durante o sono ou despertando.  

( )  28 Às vezes enquanto me exercito, sinto tensão muscular nas minhas pernas.  

( ) 29 Tenho notado (ou outras pessoas têm comentado) que partes do meu corpo movem-

se rapidamente enquanto durmo.  

( ) 30 Já me disseram que chuto durante a noite.  

( )  31 Ao tentar ir dormir, eu sinto uma dor ou sensação de rastejar em minhas pernas. 

 ( ) 32 Tenho sentindo dores e câimbras nas pernas durante a noite.  

( )  33 Às vezes não consigo manter minhas pernas paradas durante a noite e movo apenas 

para me sentir confortável. 

( ) 34 Apesar de dormir durante a noite, eu sinto muito sono durante o dia. 

Pontuação: 

Questões 1-12: se vocês marcou três ou mais vezes, você apresenta sintomas de apneia do 

sono – potencialmente séria que causa paradas na respiração repetidamente várias vezes 

durante a noite enquanto dorme. 

Questões 13-19: se vocês marcou três ou mais vezes, você apresenta sintomas de insônia – 

persistente inabilidade para conseguir dormir ou permanecer dormindo. 

Questões 20-27: se vocês marcou três ou mais vezes, você apresenta sintomas de 

narcolepsia – uma desordem a longo prazo caracterizada por ataques incontroláveis de 

sono durante o dia. 

Questões 28-34: se vocês marcou três ou mais vezes, você apresenta sintomas de SPI– 

sensação desconfortável nas pernas durante a noite. 
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6. ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO (HADS)  

Orientações: marque com “X” a alternativa que melhor descreve sua resposta a cada questão. 

1. Eu me sinto tensa (o) ou contraída (o): 

( ) a maior parte do tempo [3]   ( ) boa parte do tempo [2]   ( ) de vez em quando [1]   ( ) nunca 

[0] 

 

2. Eu ainda sinto que gosto das mesmas coisas de antes: 

( ) sim, do mesmo jeito que antes [0]                  ( ) não tanto quanto antes [1]  

( ) só um pouco [2]                                              ( ) já não consigo ter prazer em nada [3]  

 

3. Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer 

( ) sim, de jeito muito forte [3]                             ( ) sim, mas não tão forte [2]  

( ) um pouco, mas isso não me preocupa [1]        ( ) não sinto nada disso [1]  

 

4. Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas 

( ) do mesmo jeito que antes [0]                        ( ) atualmente um pouco menos[1]  

( ) atualmente bem menos [2]                           ( ) não consigo mais[3]  

 

5. Estou com a cabeça cheia de preocupações 

( ) a maior parte do tempo [3] ( ) boa parte do tempo [2] ( ) de vez em quando [1] ( ) raramente 

[0]  

 

6. Eu me sinto alegre 

( ) nunca [3]     ( ) poucas vezes [2]    ( ) muitas vezes [1]   ( ) a maior parte do tempo [0] 

7. Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado: 

( ) sim, quase sempre [0]     ( ) muitas vezes [1]     ( ) poucas vezes [2]    ( ) nunca [3] 

8. Eu estou lenta (o) para pensar e fazer coisas: 

( ) quase sempre [3]        ( ) muitas vezes [2]        ( ) poucas vezes [1]       ( ) nunca [0] 
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9. Eu tenho uma sensação ruim de medo, como um frio na barriga ou um aperto no estômago: 

( ) nunca [0]       ( ) de vez em quando [1]       ( ) muitas vezes [2]       ( ) quase sempre[3] 

10. Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência: 

( ) completamente [3]    ( ) não estou mais me  cuidando como eu deveria [2]  

( ) talvez não tanto quanto antes [1]     ( ) me cuido do mesmo jeito que antes[0]  

11. Eu me sinto inquieta (o), como se eu não pudesse ficar parada (o) em lugar nenhum: 

( ) sim, demais [3]          ( ) bastante [2]         ( ) um pouco [1]       ( ) não me sinto assim[0]  

 

12. Fico animada (o) esperando animado as coisas boas que estão por vir: 

( ) do mesmo jeito que antes [0]       ( ) um pouco menos que antes [1]  

( ) bem menos do que antes [2]         ( ) quase nunca [3] 

13. De repente, tenho a sensação de entrar em pânico: 

( ) a quase todo momento [3]                                 ( ) várias vezes  [2]    

 ( ) de vez em quando  [1]                                      ( ) não senti isso [0]   

 

14. Consigo sentir prazer quando assisto a um bom programa de televisão, de rádio ou quando 

leio alguma coisa: 

( ) quase sempre [0]    ( ) várias vezes [1]    ( ) poucas vezes [2]    ( ) quase nunca [3]  

 

RESULTADO DO TESTE:  

OBSERVAÇÕES:  

Ansiedade: [ ] questões (1,3,5,7,9,11,13)  

Depressão: [ ] questões (2,4,6,8,10,12 e 14) 

Escore: 0 – 7 pontos: improvável  

             8 – 11 pontos: possível – (questionável ou duvidosa)  

             12 – 21 pontos: provável 

REFERÊNCIAS: 
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7. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL SUBJETIVA GLOBAL MODIFICADA  

 

a. HISTÓRIA 

1. Perda de peso (últimos 6 meses):  70 Kg (Peso usual)       65,1 Kg  (Peso atual)       

80Kg (Peso ao chegar no hospital) 

Resultado: 1 (nenhuma)  2 (<5%)  3 (5-10%)  4 (10-15%)  5 (>15%) 

2. Mudança da ingestão alimentar 

Resultado: 1 (nenhuma)  2 (dieta sólida insuficiente)  3 (dieta líquida ou menos moderada)  

4 (dieta líquida hipocalórica)  5 (jejum) 

3. Sintomas gastrintestinais (presentes por mais de 2 semanas) 

Resultado: 1 (nenhum)  2 (náuseas)  3 (vômitos ou sintomas moderados)  4 

(diarreia/obstipação)  5 (anorexia grave) 

4. Incapacidade funcional (relacionada ao estado nutricional) 

Resultado: 1 (nenhuma ou melhora)  2 (dificuldade de deambulação)  3 (dificuldade com 

atividades normais)  4 (atividade leve)  5 (pouca atividade ou acamado/cadeira de rodas) 

5. Co-morbidade 

Resultado:  

0 Sem diálise 

1 (Tempo de diálise <1 ano e sem co-morbidade) 

2 (tempo de diálise 1-2 anos; ou co-morbidade leve) 

3 (tempo de diálise 2-4 anos; ou idade <75 anos; ou co-morbidade moderada) 

4 (tempo de diálise < 4 anos; co-morbidade grave) 

5 (co-morbidades graves e múltiplas) 

 

b. EXAME FÍSICO 

1. Reservas diminuídas de gordura ou perda de gordura subcutânea 

Resultado: 1 (nenhuma)  2 (leve)  3 (moderada)  4 (grave)  5 (gravíssima) 

 

2. Sinais de perda muscular 

Resultado: 1 (nenhuma)  2 (leve)  3 (moderada)  4 (grave)  5 (gravíssima) 

 

3. Sinais de edema/ascite 
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Resultado: 1 (nenhuma)  2 (leve)  3 (moderada)  4 (grave)  5 (gravíssima) 

 

PONTUAÇÃO:  

8 Adequado 

9-23 Risco nutricional/Desnutrição leve 

24-31 Desnutrição moderada 

32-39 Desnutrição grave 

40 Desnutrição gravíssima 

 

Fonte: Adaptado de Kalantar-Zadeh et al. (1999). Nephrol. Dial. Transplant., 14, pp. 1732-

1738. 
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8. PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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