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RESUMO
O trabalho tem como tema doença renal crônica (DRC) em adultos, que consiste em uma lesão com perda
progressiva e irreversível da função dos rins, tendo diversas causas. É uma pesquisa do tipo quantitativa de
caráter transversal, objetivando a descrição do perfil do estilo de vida dos 19 pacientes que apresentam
hipertensão arterial sistêmica e diabetes associadas, e que fazem hemodiálise no Centro de Diálise de Cacoal,
caracterizando o perfil socioeconômico e demográfico dos pacientes antes e após a DRC, apresentando hábitos
de vida em relação às variáveis: alimentação, vícios, atividade física, uso de medicamentos, controle glicêmico e
pressórico e, compará-los à terapêutica recomendada ao paciente com doença renal crônica. O instrumento de
coleta foi um formulário estruturado de acordo com as variáveis citadas anteriormente, construído e submetido à
aprovação de conteúdo, contendo dados sociodemográficos e processo de atenção à saúde do paciente elaborado
pelos próprios pesquisadores. Foram abordados pacientes mediante concordância e assinatura do TCLE, com
entrevista para o preenchimento do formulário. Os dados foram consolidados utilizando tabelas que demonstrem
o comportamento da população em estudo e, foi realizada análise de associação entre as variáveis obtidas no
estudo. Os objetivos esperados foram verificar as principais características do estilo de vida desses pacientes e
que ao serem analisadas, percebeu-se uma considerável mudança, já que após o diagnóstico de DRC, os
pacientes apresentaram adequação, de acordo com o tratamento proposto, em seus hábitos de vida, logo,
proporcionou-se mudanças nos aspectos físicos e comportamentais, para exemplificar cita-se os pacientes
tabagistas e etilistas, que abandonaram tais hábitos, outros obtiveram evolução da educação alimentar realizando
assim um controle regular de suas comorbidades que, diante dos entraves causados pela DRC a maioria dos
pacientes apresentou boa adesão ao tratamento.
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