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A Insuficiência Renal Crônica é considerada um agravo de saúde preocupante,pois se 
configura na perda progressiva e irreversível das funções renais normais, 
comprometendo significativamente a vida da pessoa acometida. Considerando o 
aumento da expectativa de vida, faz-se importante instituir métodos assistenciais que 
visem a promoção e manutenção da qualidade de vida da pessoa idosa, uma vez que a 
insuficiência renal crônica é um dos agravos mais comuns no envelhecimento. Desse 
modo, objetivo geral: analisar a qualidade de vida de pacientes idosos com insuficiência 
renal crônica, dispondo como objetivos específicos: descrever o perfil sociodemográfico 
e econômico dos pacientes idosos com insuficiência renal crônica e descrever elementos 
da dimensão física, psicológica, relações sociais e ambientais que interferem na vida 
desses indivíduos. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, de caráter descritivo 
e exploratório. A pesquisa será desenvolvida com idosos com insuficiência renal 
crônica, atendidos em um centro especializado para tratamento hemodialítico, 
localizado em um Município do Recôncavo da Bahia. Para coleta de dados será 
utilizado um questionário, contemplando dados sociodemográficos e econômicos, e 
aspectos relacionados à dimensão física, psicológica, relações social e ambiental. A 
organização dos dados será norteada pela análise de conteúdo temática proposta por 
Minayo. Serão respeitados os aspectos éticos que envolvem a pesquisa com seres 
humanos. A relevância do presente estudo atrela-se à pertinência da temática, uma vez 
que o mesmo se compreende em analisar a qualidade de vida do paciente renal crônico, 
podendo contribuir para a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos, contribuir 
também para que o profissional participe de forma positiva na melhora da qualidade de 
vida do paciente renal crônico, ajudar na formulação de estratégias que visem diminuir 
os impactos negativos impostos pela patologia e tratamentos, e para que esses 
indivíduos consigam alcançar longevidade com qualidade de vida. 
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