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Resumo 

Introdução: A hiperfosfatemia é um dos maiores fatores de risco modificáveis na 

mortalidade nos doentes com IRC. No entanto, o sucesso do tratamento encontra-

se dependente da adesão ao mesmo, e da capacidade dos doentes 

compreenderem as recomendações. Diversos estudos têm descrito taxas de 

adesão e identificado fatores determinantes para a não adesão ao tratamento, 

porém os resultados são inconsistentes. Objetivos: Compreender a adesão, os 

principais obstáculos e os conhecimentos destes doentes no tratamento da 

hiperfosfatemia, bem como as suas relações com dados psicossociais e clínicos 

relevantes, e a perceção do estado de saúde. Materiais e Métodos: Foram 

avaliados 71 doentes em programa regular de hemodiálise. Recolheram-se dados 

clínicos, psicossociais, laboratoriais e antropométricos, das bases de dados das 

clínicas, referentes aos 7 meses antecedentes. Posteriormente aplicou-se um 

questionário de administração indireta com o intuito de apurar os conhecimentos, 

a adesão e os obstáculos ao tratamento da hiperfosfatemia bem como, a 

perceção do estado de saúde (SF-8). Resultados: A idade média da amostra é 

de 61 anos (dp=14), sendo a maioria do sexo masculino. Cerca de um quarto da 

amostra não tem prescrito qualquer captador de fósforo. Globalmente a amostra 

apresenta boa eficácia de diálise e valores adequados de nPNA.O aumento de 

peso interdialitico é superior no sexo masculino. Os doentes com valores séricos 

de fósforo inferiores têm menor número de captadores de fósforo prescritos, 

menor aumento de peso intrerdialítico e são mais idosos. A maioria dos doentes, 

de uma lista de 16 alimentos dos quais 10 são ricos em fósforo, identifica pelo 

menos 8. Os indivíduos que apresentam níveis de fósforo ou produtos fosfo-

cálcicos mais altos, são os que selecionam obstáculos ao tratamento alimentar 



 

 x 

relacionados com o estilo de vida, fatores económicos, sensoriais e psicológicos. 

Relativamente às características sociodemográficas, verifica-se que quanto maior 

é a idade, maior é o nível de adesão total referido. O nível de adesão referido ao 

tratamento alimentar apenas apresentou relação significativa direta com a idade; 

e inversa com a escolaridade, o produto fosfo-cálcico e o ganho de peso 

interdialítico. Considerações gerais: Este estudo demonstra a necessidade da 

interação e cooperação permanente da equipa de profissionais de saúde com o 

doente, família e cuidadores, com o intuito de através da educação fornecer 

ferramentas que permitam uma melhor adesão aos regimes terapêuticos 

propostos que impeçam ou corrijam a hiperfosfatemia. Esta educação, aliada a 

intervenções de aconselhamento personalizadas, pode ser essencial para 

melhorar não só a fosfatemia e os níveis de adesão aos vários componentes do 

tratamento a curto e a longo prazo, como também melhorar o nível de 

conhecimentos, permitindo ao doente uma maior e melhor autonomia. 

 

Palavras-Chave 

Hiperfosfatemia, hemodiálise, adesão, conhecimentos, barreiras, perceção de 

saúde 
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Abstract 

Background: Hyperphosphatemia is a major modifiable risk factor on mortality in 

patients with chronic renal disease. However, the success of the treatment is 

dependent on adhesion, and on the patients ability to understand the 

recommendations. Several studies have described adherence rates and identified 

the determinants for non-adherence to treatment, but the results are inconsistent. 

Objectives: To understand the adherence, the main obstacles and knowledge of 

these patients in the treatment of hyperphosphatemia, as well as its relations with 

relevant clinical and psychosocial data, and perception of health status. Materials 

and Methods: We evaluated 71 patients on regular hemodialysis program. 

Clinical, psychosocial, laboratory and anthropometric data were collected from the 

dialysis clinics databases, referring to the seven months preceding the 

questionnaire application. After, we applied a questionnaire of indirect 

administration, intended to assess the knowledge, adherence, and barriers to the 

hyperphosphatemia treatment as well as the perception of health status (SF-8) of 

the participants. Results: Sample’s mean age was 61 years old (sd=14) and most 

are men. About a quarter of the sample has no prescribed phosphorus binders. 

Globally the sample shows good dialysis efficacy and adequate nPNA. Interdialytic 

weight gain is higher in males. Patients with serum phosphorus below have fewer 

prescribed phosphate binders, lower interdialytic weight gain and are older. Most 

patients identify at least 8 foods rich in phosphorus from a list of 16 foods of which 

10 are high in phosphorus. Individuals who have phosphorus levels or phospho-

calcic products higher are those who select the barriers to dietary treatment 

related with lifestyle, economic, physiological and psychological factors. Regarding 

sociodemographic characteristics, higher age is related to higher level of 
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adhesion. The level of adhesion to dietary treatment only showed significant direct 

relationship with age, and inverse with education, phospho-calcic product and 

interdialytic weight gain. General considerations: This study shows the need for 

ongoing interaction and cooperation of the team with the patient, family and 

caregivers, in order to through education, provide tools that enable better adhesion 

to therapeutic regimens proposed to prevent or correct the hyperphosphatemia. 

This education, combined with personalized counseling intervention, may be 

essential to improve not only phosphorus levels and adhesion to treatment in the 

short and long term, as well as to improve level of knowledge, allowing the patient 

greater and better autonomy. 

 

Keywords 

Hyperphosphatemia, hemodialysis, adherence, knowledge, barriers, health 

perception 
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Introdução 

A Doença Renal Crónica (DRC) é um grave problema de saúde pública a 

nível mundial (1). De acordo com os últimos dados estimados (1999-2004) pelo 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), a prevalência de 

DRC é de 16,8% em adultos com 20 ou mais anos (2). Nos Estados Unidos, a 

prevalência de pessoas com IRC dependentes de diálise tem aumentado (1).  

Nos países desenvolvidos, como os da América do Norte, Europa e Japão, 

as taxas de incidência de tratamento substitutivo da função renal (TSFR) são 

elevadas, enquanto que países em desenvolvimento têm taxas de incidência 

muito baixas. Existem hoje mais de 1 milhão de doentes em diálise em todo o 

mundo, com uma incidência de cerca de um quarto de milhão de doentes novos a 

cada ano (3). 

Em Portugal, 1 em cada 10 pessoas sofre de DRC. Todos os anos são 

registados 2 500 novos casos de IRC terminal, existindo atualmente 16 000 

doentes em TSFR, ou seja, a necessitar de diálise (cerca de 10 000), ou com 

transplante renal (6 000) (4). 

A DRC está associada a mortalidade prematura, diminuição da qualidade 

de vida, e aumento das despesas de cuidados de saúde (2).  

O fósforo é um elemento não-metal multivalente, que devido à sua alta 

reatividade quase nunca é encontrado como elemento livre na natureza. Está 

presente quase que exclusivamente sob a forma de anião fosfato (5). É um 

elemento biológico essencial, necessário para a função normal de todas as 

células e é um componente crítico de todos os organismos vivos. No organismo 

humano grande parte do fósforo é encontrado sob a forma de fosfato, 85% nos 

ossos e dentes. O fósforo: (1) é o principal componente estrutural das membranas 
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celulares (fosfolipídios); (2) é necessário na produção de energia e 

armazenamento de produtos químicos de energia (compostos fosforilados); (3) é 

necessário na síntese de ácidos nucleicos; (4) é necessário para o normal 

funcionamento de enzimas, hormonas e moléculas sinalizadoras intracelulares 

que dependem da fosforilação; (5) é um tampão importante de iões de hidrogénio 

nos fluidos corporais; e (6) facilita o fornecimento de oxigénio aos tecidos 

corporais pelos glóbulos vermelhos, sob a forma de 2,3-difosfoglicerato (6).  

O fósforo é encontrado na maioria dos alimentos; porém, além da 

quantidade absoluta de fósforo na dieta, o tipo (orgânico vs. inorgânico), a fonte 

(animal vs. vegetal), e a razão de proteína podem ser fatores importantes para 

corrigir a hiperfosfatemia sem causar desnutrição proteica (5). 

O fósforo orgânico é encontrado naturalmente em alimentos ricos em 

proteínas, incluindo produtos lácteos, carnes, peixes, sementes de plantas, frutos 

secos e legumes. É hidrolisado a nível do trato intestinal e depois absorvido pela 

circulação sob a forma de fosfato inorgânico (5). A digestibilidade do fósforo 

presente em alimentos de origem animal (40 a 60%) é maior do que o das 

proteínas vegetais. O fósforo presente nos produtos de origem animal encontra-se 

em compartimentos intracelulares, facilmente hidrolisados e consequentemente 

absorvido, enquanto que o fósforo presente nas plantas, especialmente em 

feijões, ervilhas, cereais e frutos gordos, se encontra sob a forma de ácido fítico 

ou fitato (7). Como os seres humanos não expressam a enzima fitase, a 

biodisponibilidade do fósforo derivado de plantas é relativamente baixa, 

normalmente inferior a 50% (6, 8). Assim, apesar do teor de fósforo mais elevado 

em algumas plantas, o resultado pode ser uma menor taxa de absorção intestinal 

de fósforo por grama de proteína vegetal do que de proteína animal (9).  
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O fósforo inorgânico é o principal componente de muitos conservantes e 

sais aditivos encontrados em alimentos processados (9). A sua presença é muitas 

vezes subnotificada pelo uso de nomes complexos na lista de ingredientes, para 

além de que, a legislação não obriga à descriminação da quantidade de fósforo 

por porção de alimento (5). As fontes comuns de fósforo inorgânico incluem certas 

bebidas, carnes embaladas, refeições congeladas, cereais, barras de cereais, 

queijos processados, produtos instantâneos, e produtos de panificação 

refrigerados (5, 9, 10). Os aditivos de fósforo são sais mais facilmente dissociados e 

absorvidos no trato intestinal (10) e acredita-se que mais de 90% do fósforo 

inorgânico possa ser absorvido (5). Como resultado, o fósforo inorgânico oriundo 

de aditivos pode ter um impacto maior na hiperfosfatemia do que o fósforo 

orgânico naturalmente presente nos alimentos (9). 

Existe uma relação forte e positiva entre o teor proteico da dieta e a 

ingestão de fósforo, o que predispõe a uma maior probabilidade de ocorrer 

hiperfosfatemia. Contudo, a ingestão proteica assume um papel fulcral no 

tratamento da DRC, pelo que a análise dos alimentos com menor teor de fósforo, 

em proporção com a quantidade e qualidade da proteína é importante. Alguns 

alimentos de origem animal, como por exemplo a clara de ovo, possuem menor 

teor de fósforo para a quantidade de proteína (média de 11 mg de fósforo por 1 g 

de proteína), do que outros, tais como, ovos inteiros, laticínios, legumes e 

lentilhas, que têm teores mais elevados de proporção fósforo-proteína (média de 

20 mg de fósforo por grama de proteína) (5).  

A deterioração progressiva da função renal leva à retenção de muitas 

substâncias que, normalmente são excretados pelo rim, incluindo fósforo (5). A 

homeostasia do fósforo na DRC está indubitavelmente relacionada com o fator de 
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crescimento de fibroblastos-23 (FGF-23), e com o respetivo co-recetor, Klotho que 

se liga à proteína transmembranar FGFR (recetor do FGF) (11). O FGF-23 é uma 

hormona produzida pelos osteócitos e osteoblastos que: suprime a reabsorção 

tubular de fosfato através da diminuição da expressão dos co-transportadores de 

fosfato de sódio na célula tubular proximal; inibe a síntese de 1,25-dihidroxi 

vitamina D a nível renal; e possivelmente inibe a secreção de paratormona (PTH) 

na glândula paratiroide (12). O FGF-23 na presença do cofator Klotho promove a 

fosfatúria exercendo um efeito contra regulatório da vitamina D, traduzindo-se 

num balanço negativo de fósforo (13, 14). No entanto, na DRC os níveis circulantes 

de FGF-23 vão aumentando progressivamente à medida que a função renal 

diminui, enquanto a expressão renal de Klotho diminui expressivamente (14, 15). 

Assim, em estádios iniciais da DRC a excreção fracionada de fósforo aumenta e 

mais de 95% do fósforo absorvido é excretado (via adaptação de nefrónios 

intactos), mantendo o equilíbrio de fósforo (5, 16, 17) através do aumento do FGF-23 

e da PTH (14, 15). Porém, à medida que a DRC vai progredindo, o balanço do 

fósforo torna-se positivo devido à diminuição do cofator Klotho que provoca o 

aumento da resistência renal ao FGF-23 (12). Os níveis aumentados de FGF-23, 

assim como a hiperfosfatemia, inibem a  1α-hidroxilase levando à deficiência de 

1,25-dihidroxi vitamina D circulante. A hiperfosfatemia (redução dos níveis séricos 

de cálcio por precipitação nos tecidos), deficiência de 1,25-dihidroxi vitamina D 

circulante (diminuição da absorção de cálcio) e a diminuição da reabsorção 

tubular renal de cálcio conduzem à hipocalcemia observada em estádios 

avançados da DRC. Por sua vez a diminuição sérica de vitamina D ativa, a 

hipocalcemia e a hiperfosfatemia estimulam a secreção de PTH (12, 14, 15). Os 

níveis aumentados de PTH provocam a saída de cálcio dos reservatórios ósseos, 
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afim de contra regular a hipocalcemia. Contudo, este processo é acompanhado 

com a libertação simultânea de fósforo exacerbando a hiperfosfatemia (Figura 1) 

(18-20).  

Na presença de um equilíbrio positivo de fósforo, este sai dos reservatórios 

permutáveis para locais de deposição heterotópica, especialmente nos vasos 

sanguíneos (16).  

 

Nos últimos anos, vários estudos epidemiológicos observacionais têm 

demonstrado uma associação entre níveis elevados de fósforo sérico e risco de 

morte quer em doentes dependentes de diálise, quer em indivíduos com estádios 

menos avançados de DRC (16). A hiperfosfatemia está relacionada com o 

hiperparatiroidismo e com a doença renal óssea (4). Parece estar também 

associada com uma progressão mais rápida da doença (21). Para além disso, até 
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mesmo, em indivíduos sem DRC, a hiperfosfatemia está associada com o risco 

aumentado de calcificação das artérias coronárias e mortalidade (16). Assim 

sendo, a hiperfosfatemia pode representar um fator de risco para doença 

cardiovascular (DCV) e de morte (16). Sendo, considerado um dos maiores fatores 

de risco modificáveis na mortalidade nos doentes com IRC (22). Um fósforo sérico 

superior a 7,5 mg/dl aumenta o risco de mortalidade entre 13 a 17% (23) e, por 

conseguinte, é possível que as intervenções destinadas à restrição de fósforo na 

dieta possam melhorar o perfil cardiovascular e a sobrevivência, mesmo em 

indivíduos com níveis borderline de fósforo sérico (5).  

As estratégias responsáveis pelo controlo do fósforo sérico são: diálise 

adequada; restrição de fósforo na dieta e uso de captadores de fósforo (24, 25).  

A cinética de remoção do fósforo na HD difere significativamente de outras 

pequenas moléculas. Na primeira fase é removido fósforo apenas do espaço 

extracelular e, só após 2 a 2,5 horas é que o fósforo do espaço intracelular 

começa a ser removido. A HD convencional três vezes por semana remove 

aproximadamente 2400 mg de fósforo por semana. Contudo, diversos fatores 

melhoram a remoção do fósforo: (a) o aumento da superfície das membranas; (b) 

a manutenção do fluxo de sangue superior a 250 ml/min; (c) a manutenção do 

fluxo do dialisado superior a 500 ml/min; (d) o aumento da frequência das diálises; 

(e) o aumento do tempo de diálise, por exemplo HD noturna; (f) o exercício físico 

durante a sessão; e (g) a estimulação elétrica transcutânea das regiões dos 

quadricípedes e gemelares durante a sessão (25).  

A diálise convencional (de 4 horas) é insuficiente para manter os níveis de 

fósforo adequados, pois a ingestão habitual de fósforo (aproximadamente 800 a  

1500 mg/dia, o que equivale a 5600 a 10500 mg/semana) é superior ao que se 
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consegue retirar numa sessão de diálise (aproximadamente 800 mg/sessão, o 

que corresponde a 2400 mg / 3 sessões semanais) (24, 25). Como grande parte dos 

alimentos que são uma fonte de fósforo, são também uma fonte importante de 

proteínas, a orientação nutricional sobre a ingestão de fósforo é crítica, porque 

restrições proteicas acentuadas são contra indicadas (24). As recomendações para 

IRC aconselham uma ingestão de fósforo de 800 mg/dia até 1000 mg/dia, para 

indivíduos com níveis de fósforo sérico superiores a 5,5 mg/dl (26). Porém, tendo 

em conta que a absorção intestinal é de 40 a 60% do fósforo ingerido, sem ter em 

atenção o fósforo proveniente de aditivos (cuja absorção se estima ser superior a 

90%), o balanço de fósforo é positivo em pelo menos 820 mg por semana (25). A 

restrição alimentar de fósforo é uma abordagem inicial razoável para indivíduos 

com uma hiperfosfatemia leve; contudo, para alguns doentes, a eficácia e 

praticabilidade são limitadas (20), dado que existe dificuldade em compreender, 

assimilar e aplicar as recomendações (24, 25). Assim, a prescrição de captadores de 

fósforo a tomar com as refeições torna-se fulcral para diminuir a absorção 

intestinal desse mineral (24). Os captadores de fósforo podem reduzir até 40% a 

absorção de fósforo (27). Na figura 2, podemos observar de forma esquemática 

todos os mecanismos descritos anteriormente.  
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A DRC requer modificações significativas no estilo de vida (28), pelo que as 

taxas de adesão ao tratamento descritas na literatura são baixas e muito variáveis 

(23, 29, 30). A não adesão ao tratamento pode resultar, a curto ou longo prazo, em 

maior morbilidade (doença cardiovascular, aumentar a probabilidade de 

internamento hospitalar) e mortalidade desta população (28, 31). São vários os 

fatores identificados como sendo determinantes para a não adesão ao tratamento: 

fatores demográficos como idade, sexo, nível educacional, a relação profissional 

de saúde-doente e fatores psicossociais. Devido à multiplicidade e à 

complexidade dos fatores envolvidos na adesão ao tratamento, os resultados dos 

estudos realizados são inconsistentes (29).  

A importância atribuída à adesão ao tratamento tem vindo a aumentar e é 

evidenciada no estudo Europeu Euro-DOPPS – Dialysis Outcomes and Practice 
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Patterns Study, cujo objetivo consistiu em avaliar os parâmetros relacionados com 

a prescrição, adesão e indicadores nutricionais em HD (32). 

A não adesão à terapêutica alimentar relatada por estudos anteriores é 

muito variável (1,2 a 82,4%) (23), e tem sido relacionada com inúmeros fatores, tais 

como: nível de escolaridade, capacidade para compreender as recomendações, 

nível socio-económico e número de comorbilidades (33). Durose e col. concluíram 

que os doentes são menos aderentes às restrições alimentares relativas ao 

fósforo do que às relativas ao potássio (34), o que pode estar associado ao facto 

dos doentes não entenderem a importância do controlo da fosfatemia (33). 

Segundo Khalil e col., ainda estão por determinar indicadores válidos de adesão à 

dieta na população de IRC (29), e os obstáculos à adesão são desconhecidos, pelo 

que a sua identificação pode conduzir a intervenções terapêuticas mais eficazes 

(35). 

A não adesão aos captadores de fósforo descrita é alta (22 a 74%), 

podendo a complexidade associada à terapêutica ser o principal determinante da 

não adesão. Fatores clínicos (tempo em PRHD, história de transplante, tipo de 

HD, etiologia da IRC, complexidade do regime terapêutico, presença de DM) não 

têm sido associados ao abandono da terapêutica farmacológica. Uma revisão 

recente relativa à não adesão aos captadores de fósforo concluiu que os 

determinantes não estão explorados e devem ser tidos em atenção em estudos 

futuros (36). 

Estando, o sucesso do tratamento dependente da adesão aos regimes 

terapêuticos recomendados (30), torna-se fulcral compreender a adesão e os 

principais obstáculos no tratamento da hiperfosfatemia.  
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Objetivos 

1. Avaliar os conhecimentos dos doentes relativamente ao tratamento 

da hiperfosfatemia. 

2. Avaliar a adesão dos doentes relativamente ao tratamento da 

hiperfosfatemia. 

3. Avaliar as principais barreiras ao cumprimento do tratamento da 

hiperfosfatemia. 

4. Relacionar a adesão, os obstáculos e os conhecimentos acerca do 

tratamento da hiperfosfatemia com dados psicossociais e clínicos, bem como à 

perceção do estado de saúde. 
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Amostra e Métodos 

O presente estudo observacional, recorreu a uma amostra de conveniência 

composta por 71 doentes adultos (idade superior a 18 anos) de nacionalidade 

portuguesa  em PRHD na CentroDial em S. João da Madeira (SJM), Oliveira de 

Azeméis (OAz) e no Instituto de Diagnóstico e Tratamento de Doenças Renais do 

Instituto Cuf no Porto (IDTR, Icuf – Porto). O número de participantes é diferente 

na análise de alguns dados devido aos questionários terem sido preenchidos de 

forma incompleta. Doentes com menos de 7 meses de diálise, com diminuição da 

função cognitiva, diminuição da acuidade visual/cegueira e analfabetos foram 

excluídos do estudo (Figura 3).  
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O protocolo do estudo foi aprovado pelos diretores clínicos das instituições 

que cooperaram, e foi obtido o consentimento informado de todos os doentes que 

participaram no estudo (Anexo A). 

Relativamente aos dados psicossociais e clínicos procedeu-se a um 

levantamento de dados, através da recolha de registos do processo clínico ou por 

questionamento aos doentes, quando os dados não constavam no processo. 

Foram recolhidas características sociodemográficas (idade, sexo, estado civil, 

grau de escolaridade e situação profissional/ocupação), a história clínica e as 

patologias associadas (etiologia da IRC, comorbilidades, função residual e 

tratamento farmacológico). 

Os parâmetros analíticos utilizados foram avaliados na fase pré-diálise. Na 

tabela 1, encontram-se os intervalos de referência, bem como, as unidades e a 

técnicas de doseamento utilizadas.  

Tabela 1 – Características dos parâmetros analíticos 

Dado analítico Unidades Doseamento I.R. 

Ureia mg/dl Enzimático/colorimétrico 18 – 55 

Albumina g/dl Verde de bromocresol 3,5 – 5,0 

Cálcio* mg/dl Arsenazo III 8,1 – 10,4 

Fósforo mg/dl Phosphomolybdato UV 2,5 – 4,7 

PTH** pg/ml CMIA 15 – 68 

*referente ao cálcio total corrigido; **intacta; I.R. – Intervalo de referência do laboratório 

Os dados relativos ao tratamento dialítico recolhidos correspondem ao 

tempo de diálise (meses), ao tipo de HD, à duração média da sessão de 

tratamento (minutos) e ao tipo de acesso vascular.  

O índice selecionado para verificar a eficácia do tratamento foi o Kt/V, que 

deve ser superior a 1,4 (dose mínima 1,2) (37). O Kt/V foi obtido a partir da leitura 

de clearance on-line (OCM), que prevê o Kt/V em tempo real sem colheita de 

sangue. Trata-se de um método que mede a diferença de condutividade entre o 

líquido de diálise que entra e saí do dialisador através da diferença de 
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concentração eletrolítica. Baseando-se no facto de que o dialisante iónico 

(clearance de sódio) é muito semelhante à depuração efetiva da ureia (38).  

Como medida indireta da ingestão proteica, foi determinada a taxa de 

catabolismo proteico normalizada (nPNA, expresso em g/kg/dia)

a, que é válida em doentes sem edemas e no estado normocatabólico (39). O 

nPNA reporta-se à média dos 7 meses que antecederam a aplicação do 

questionário. 

O produto fosfo-cálcico (expresso em mg2/dl2) foi tratado sob a forma de 

média dos 7 meses que antecederam a aplicação do questionário.  

Relativamente aos dados antropométricos foram utilizados a estatura, o 

peso pré e pós-diálise, o peso seco (PS), o aumento de peso interdialítico (PID) e 

o índice de massa corporal (IMC). A estatura (m) foi medida com um estadiómetro 

analógico com precisão de 0,1cm da marca Seca 764®. A avaliação dos pesos 

(kg) foi realizada com a utilização de uma balança Seca 665® calibrada, de 

cadeira ou plataforma, com precisão de 0,1 kg. Todos os participantes foram 

avaliados no período pré e pós-dialítico com a roupa habitual. O peso seco 

utilizado foi o registado no processo clínico. O ganho de PID representa o peso 

ganho entre as sessões de diálise, ou seja, a diferença entre o peso pré-dialise e 

o peso seco. O aumento de PID remete-se ao aumento médio dos 7 meses que 

antecederam a aplicação do questionário.  

A classificação do IMCb foi efetuada de acordo com recomendações 

americanas e europeias para os doentes em HD (40, 41).  

                                            

a                
                                                   

        
 

Ua – Concentração de ureia pré-diálise; Kt/V – eficácia da dose de diálise; V – volume calculado a partir da 
fórmula de Watson e al. 
b              
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Como indicadores de fraca adesão ao tratamento consideraram-se valores 

séricos de fósforo superior a 5,5 mg/dl; produto fosfo-cálcico superior a 55 mg2/dl2 

e aumento de PID superior a 5% do peso seco (26, 42).  

Foi aplicado um questionário de administração indireta composto por 4 

grupos de questões fechadas (Anexo B). 

O primeiro grupo é composto por questões gerais sobre a frequência com 

que a alimentação é abordada pelos profissionais de saúde, relação doente-

profissional de saúde e grau de reabilitação obtida com a HD. 

O segundo grupo corresponde ao Questionário de Avaliação do Estado de 

Saúde Geral, versão reduzida (SF-8), validado na população portuguesa em 2005 

por Pais Ribeiro. Este questionário avalia ao longo de 8 itens de forma genérica o 

estado de saúde do sujeito, no que concerne à saúde física (itens 1, 2, 3 e 5)c e 

saúde mental (itens 4, 6a, 6b e 7)d. Cada componente fornece uma pontuação 

entre “0” e “100”, em que 100 expressa a melhor perceção de saúde. A resposta 

aos itens do questionário é ordinal e varia entre duas e seis alternativas (43). 

O terceiro grupo destina-se a apurar o conhecimento dos doentes 

relativamente à terapêutica da hiperfosfatemia, através de 6 questões. Cada 

resposta certa equivale a um ponto, num total de 20 pontos. As questões 

presentes neste grupo foram adaptadas de estudos prévios que visavam avaliar o 

efeito de programas educacionais no tratamento da hiperfosfatemia, ou 

simplesmente avaliar os conhecimentos sobre o tratamento da hiperfosfatemia em 

doentes com IRC (9, 22, 24). As questões respeitantes à definição do fósforo e à 

cinética de remoção do fósforo são compostas por três opções solicitando-se a 

                                            

c
                                            

d                                             
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escolha da opção correta. A questão relativa às consequências da hiperfosfatemia 

é composta por 7 opções, das quais 4 estão corretas. A questão referente à 

identificação de alimentos com maior teor de fósforo é composta por uma lista de 

16 alimentos na qual se solicita a seleção dos 10 que contêm maior quantidade 

de fósforo. No que diz respeito aos captadores de fósforo, numa questão 

dicotómica questiona-se o doente relativamente ao momento da toma dos 

captadores e na questão seguinte solicita-se que o doente de uma lista de 6 

conjuntos de alimentos selecione os 3 conjuntos com os quais seria mais 

adequado tomar os captadores de fósforo. 

O quarto grupo destina-se a avaliar a adesão e as principais barreiras face 

ao tratamento da hiperfosfastemia. As questões existentes neste grupo foram 

adaptadas de estudos anteriores que se propunham estudar os aspetos da 

adesão ao tratamento geral (30), a avaliar a adesão ao tratamento da 

hiperfosfatemia (24), ou as principais barreiras ao cumprimento do plano alimentar 

(44) em populações em HD. 

As 5 questões relativas à adesão (18; 20; 22; 23; 30) são respondidas e 

pontuadas individualmente numa escala de 1 a 5 pontos, correspondendo 

pontuações superiores a uma maior adesão ao tratamento. A adesão ao 

tratamento de HD é avaliada pelas questões 18, 20, 22. No caso específico de 

adesão à HD refere-se ao não cumprimento da prescrição, utilizando-se o termo 

adesão por facilidade de discurso. As questões 23 e 30 são relativas à adesão ao 

tratamento farmacológico e alimentar, respetivamente. No caso da adesão geral e 

adesão à HD a classificação total é obtida a partir da soma das respetivas 

questões. 
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As questões relativas às principais barreiras (19; 21; 24; 32) são de 

resposta nominal. As questões 19 e 21 refletem as principais barreiras à adesão à 

HD. A questão 24 reflete as principais barreiras à adesão do tratamento 

farmacológico. A questão 32 reflete as atitudes dos doentes face aos cuidados 

alimentares ou plano alimentar, avaliadas pela identificação de barreiras de entre 

uma lista de 25 afirmações. Estas afirmações representam habitualmente os 

principais obstáculos na adesão à terapêutica alimentar. Estas afirmações 

agrupam-se em 8 categorias (Tabela 2), permitindo analisar a natureza das 

dificuldades sentidas pelos doentes . 

Tabela 2 – Categorização das afirmações da questão 32 

Categorias Afirmações 

Decisão/motivação 1; 16 

Estilo de vida 11; 22; 24 

Falta de informação 8; 15; 18; 19 

Fatores económicos 2 

Fatores psicológicos 4; 12; 21; 23 

Fatores fisiológicos 3; 13; 25 

Propriedades sensoriais 5; 9; 10; 14 

Relacionamento social 6; 7, 17; 20 

 

As questões 25 a 29 abordam a importância e dificuldades sentidas em 

relação aos cuidados alimentares. A questão 31 refere-se à perceção do doente 

relativamente ao que falha no tratamento da hiperfosfatemia.  
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Análise estatística 

A normalidade das distribuições das variáveis cardinais foi testada através 

do teste de Kolmogorov-Smirnov. 

A estatística descritiva é apresentada sob a forma de média (  ) e desvio-

padrão (dp), de mediana (  ), percentil 25 (P25) e percentil 75 (P75) ou de 

frequências absolutas e relativas (n; %).  

Para comparar pares de amostras foi utilizado o teste t de Student para 

amostras independentes quando as variáveis assumiam distribuição normal; o 

teste de Mann-Whitney utilizou-se para variáveis que assumiam distribuição não 

normal e para variáveis ordinais. O teste do qui-quadrado foi utilizado para avaliar 

a dependência entre pares de variáveis nominais. A análise de variância (ANOVA) 

foi utilizada para comparar três ou mais grupos de variáveis cardinais com 

distribuição normal, e quando a diferença entre as médias foi significativa aplicou-

se o teste post-hoc de Bonferroni a fim de identificar entre que pares existiam 

diferenças. Para comparar três ou mais grupos de variáveis ordinais ou cardinais 

com distribuição não normal utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis, e quando os 

resultados apresentaram diferenças significativas aplicou-se o teste de Mann-

Whitney entre todos os pares de grupos, corrigindo o nível de significância para o 

número de comparações. 

O grau de associação linear entre variáveis com distribuição normal foi 

quantificado através do coeficiente de Pearson (r). Quando uma das variáveis 

seguia distribuição não normal ou era ordinal, aplicou-se o coeficiente de relação 

de Spearman (ρ). Considerou-se (45):  

 Relação muito forte quando o módulo dos coeficientes de relação pertence 

ao intervalo [0,9; 1] 
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 Relação forte quando o módulo dos coeficientes de relação pertence ao 

intervalo [0,75; 0,9[ 

 Relação moderada quando o módulo dos coeficientes de relação pertence 

ao intervalo [0,5; 0,75[ 

 Relação fraca quando o módulo dos coeficientes de relação pertence ao 

intervalo [0,25; 0,5[ 

 Relação muito fraca quando o módulo dos coeficientes de relação pertence 

ao intervalo [0,0; 0,25[ 

Rejeitou-se a hipótese nula quando o nível de significância crítico para a 

sua rejeição foi inferior a 0,05. Nos casos em que não se verificaram as condições 

de aplicabilidade do qui-quadrado utilizou-se a nomenclatura “n.a.” (não 

aplicável). 

A análise e o tratamento de dados foi efetuada através da aplicação 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)®, versão 17.0 para Windows® 

e da aplicação Microsoft Office Excel, versão 2007®.  
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Resultados 

A maioria da amostra selecionada para este estudo pertence ao sexo 

masculino (n=50; 70,4%), possui o 1 º ciclo de estudos, encontra-se reformado, é 

casado e habita com a família (Tabela 3).  

Tabela 3 – Caracterização sociodemográfica da amostra 

Características 

sociodemográficas 

Total (n=71) 

 

Feminino (n=21) 

 

Masculino (n=50) 

 
p 

Grau de escolaridade 

1 º ciclo 

2 º ciclo 

3 º ciclo 

Ensino secundário 

Ensino superior 

 

44 (62,0) 

12 (16,9) 

7 (9,9) 

1 (1,4) 

7 (9,9) 

 

12 (57,1) 

5 (22,8) 

3 (14,3) 

0  

1 (4,8) 

 

32 (64,0) 

7 (14,0) 

4 (8,0) 

1 (2,0) 

6 (12,0) 

0,834 

Situação profissional 

Ativo  

Reformado 

Desempregado 

 

19 (26,8) 

46 (64,8) 

6 (8,5) 

 

7 (33,3) 

12 (57,1) 

2 (9,5) 

 

12 (24,0) 

34 (68,0) 

4 (8) 

n.a. 

Estado civil 

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

 

4 (5,6) 

59 (83,1) 

3 (4,2) 

5 (7,0) 

 

2 (9,5) 

12 (57,1) 

3 (14,3) 

4 (19,0) 

 

2 (4,0) 

47 (94,0) 

0 (0,0) 

1 (2,0) 

n.a. 

Habita 

Família 

Amigos 

Sozinho 

 

65 (91,5) 

1 (1,4) 

5 (7,0) 

 

16 (76,2) 

1 (4,8) 

4 (19,0) 

 

49 (98,0) 

0 (0,0) 

1 (2,0) 

n.a. 

Dos doentes em estudo, 45,1% apresentam idade superior a 65 anos 

(n=32), a idade média dos homens é superior à das mulheres (Tabela 4).  

Tabela 4 – Caracterização da idade da amostra 

Idade Total (n=71) Feminino (n=21) Masculino (n=50) p 

Média 

dp 

Máximo  

Mínimo 

61 

14 

86 

33 

60 

15,2 

86 

34 

62 

13 

86 

33 

0,568 

Na Tabela 5, encontram-se descritas as etiologias da IRC dos 

participantes. As glomerulonefrites crónicas e a doença renal diabética são as 

etiologias da DRC mais predominantes. 
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Tabela 5 – Etiologia da IRC  

Etiologias n % 

Glomerulonefrites Crónicas 20 28,1 

Doença Renal Diabética 15 21,1 

Indeterminada 12 16,9 

Nefropatias Túbulo Intersticiais 9 12,7 

Doença Renal Poliquística  8 11,3 

Nefroesclerose Hipertensiva 4 5,6 

Outras causas 3 4,2 

Em relação às comorbilidades a história de hipertensão arterial (HTA) 

surge como a mais frequente (Tabela 6). 

Tabela 6 – Caracterização das comorbilidades da amostra  

Comorbilidades              n (%) Total (n=71) Feminino (n=21)  Masculino (n=50) 

HTA 61 (85,9) 17 (81,0) 44 (88,0) 

Diabetes 20 (28,2) 7 (33,3) 13 (26,0) 

DCV 11 (15,5) 3 (14,3) 8 (16,0) 

Obesidade 6 (8,5) 3 (14,3) 3 (6,0) 

Dislipidemia 2 (2,8) 1 (4,8) 1 (2,0) 

Hiperuricemia 2 (2,8) 0 (0,0) 2 (4,0) 

Outras 15 (21,1) 8 (38,1) 7 (14,0) 

DCV – Doença Cardiovascular  

No que diz respeito à função residual referida pela amostra, a maioria 

menciona ainda possuir função renal residual (67,6%; n=48).  

Relativamente ao tratamento farmacológico, a maior parte dos participantes 

tem prescrito calcitriol, e cerca de um quarto não tem qualquer captador de 

fósforo prescrito (Tabela 7). 

Tabela 7 – Caracterização relativamente ao tratamento farmacológico 

Tratamento farmacológico Total (n=71) n (%) 

Número de captadores de fósforo prescritos ao longo dos 7 meses 

Não tem 

1 a 2/dia 

3 a 4/dia 

5 a 6/dia 

≥7/dia 

 

23 (32,4%) 

12 (16,9%) 

19 (26,8%) 

12 (16,9%) 

5 (7,0%) 

Calcitriol prescrito ao longo dos 7 meses 

Sim  

Não 

 

66 (93%) 

5 (7,0%) 
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Da amostra em estudo, 12,7% (n=9) encontra-se em PRHD há 1 ano ou 

menos e 18,3% (n=13) há mais de 10 anos. O número médio de meses em PRHD 

varia num intervalo de 7 a 348 meses. A maioria dos doentes realiza 

hemodiafiltração pós-diluição, por fístula arterio-venosa e faz uma média de 255 

minutos por sessão de hemodiálise (dp=67), com mínimo de 195 minutos e 

máximo de 510 minutos. Em PRHD noturna (510 minutos) encontram-se apenas 

4 (5,6%) participantes. Os valores médios obtidos de Kt/V variam entre 1,1 e 2,7. 

Apenas 2 doentes apresentam valores médios de Kt/V inferiores a 1,2. A nPNA, 

marcador indireto de ingestão proteica, varia entre 0,74 g/kg/dia a 1,67 g/kg/dia. 

Valores médios de nPNA inferiores a 1,00 g/kg/dia são observados em 12 

doentes (12,7%) e 38% (n=27) apresentam valores superiores ou iguais a 1,20 

g/kg/dia. Quando comparados por sexos os parâmetros da diálise, eficácia do 

tratamento dialítico, nPNA, tipo de HD e acesso vascular da amostra, verifica-se 

não existirem diferenças significativas, exceto relativamente ao Kt/V, 

apresentando o sexo feminino valores superiores (Tabela 8). 

Tabela 8 – Características da HD e nPNA  

 Total (n=71) Feminino (n=21) Masculino (n=50) p 

Kt/V                                      (   (dp)) 1,62 (0,28) 1,74 (0,25) 1,57 (0,29) 0,018 

nPNA (g/kg/dia)                   (   (dp)) 1,22 (0,22) 1,22 (0,21) 1,21 (0,22) 0,942 

Tempo de HD (meses)        (   (dp)) 67 (66) 53 (48) 72 (72) 0,477  

Duração média da sessão (minutos)                             

(   (dp)) 

255 (67) 239 (25) 262 (78) 
0,227 

Tipo de HD                      (n (%)) 

HD convencional 

HD de alto-fluxo 

Hemodiafiltração pós-diluição 

 

4 (5,6) 

6 (8,5) 

61 (85,9) 

 

0 (0,0) 

3 (14,3) 

18 (85,7) 

 

4 (8,0) 

3 (6) 

43 (86) 

n.a. 

Tipo de acesso vascular      (n (%)) 

FAV 

FAV unipunção 

CVC 

 

63 (88,7) 

1 (1,4) 

7 (9,9) 

 

19 (90,5) 

0 (0,0) 

2 (9,5) 

 

44 (88,0) 

1 (2,0) 

5 (10,0) 

n.a. 

FAV - fístula arterio-venosa; CVC - cateter venoso central 

A média de IMC encontra-se dentro dos valores recomendados para os 

doentes em HD, não havendo diferenças significativas entre os sexos. Os valores 
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de IMC variam entre 17,6 kg/m2 e 34,1 kg/m2. No que diz respeito à estatura e 

peso seco o sexo masculino apresentou valores significativamente superiores. 

Relativamente ao aumento de PID, o aumento de peso é significativamente 

superior no sexo masculino. Apenas 15,5% dos participantes apresentam um 

aumento de PID médio superior a 5% do PS e não são observadas diferenças 

significativas entre sexos (Tabela 9). 

Tabela 9 – Dados antropométricos e ganho de PID  

Parâmetros antropométricos Total (n=71) Feminino (n=21) Masculino (n=50) p 

Peso seco (kg)              (   (dp)) 68,2 (13,3) 60,0 (13,1) 71,7 (11,9) 0,001 

Estatura (m)                   (   (dp)) 1,65 (0,07) 1,59 (0,08) 1,67 (0,05) <0,001 

IMC (kg/m
2
)                   (   (dp)) 25,0 (4,1) 23,7 (4,4) 25,5 (3,96) 0,109 

Aumento de PID (kg)     (   (dp)) 2,4 (0,9) 1,8 (0,8) 2,6 (0,9) 0,001 

Aumento de PID>5%PS (n (%)) 

Sim 

Não 

 

11 (15,5%) 

60 (84,5%) 

 

5 (23,8%) 

16 (76,2%) 

 

6 (12%) 

44(88%) 

 

0,209 

 

A ureia varia entre 89 e 235 mg/dl, a albumina entre 3,3 a 4,6 g/dl, o cálcio 

entre 5,7 a 10,6 mg/dl, o fósforo entre 2,4 a 6,9 mg/dl, e a PTH (intacta) entre 28 a 

1308 pg/ml. Quando se compararam as características analíticas, verifica-se que 

não existem diferenças significativas entre sexos, nos parâmetros analisados. Os 

limites mínimo e máximo, do produto fosfo-cálcico, foram respetivamente 20 

mg2/dl2 e 64 mg2/dl2 e também não são encontradas diferenças significativas 

entre sexos (Tabela 10).  

Tabela 10 – Características dos parâmetros laboratoriais 

Parâmetros laboratoriais              (   (dp)) Total (n=71) Feminino (n=21) Masculino (n=50) p 

Ureia (mg/dl) 161 (36) 154 (33) 164 (37) 0,269 

Albumina (g/dl) 3,9 (0,2) 3,9 (0,3) 3,9 (0,2) 0,523 

Cálcio (mg/dl) 8,97 (0,68) 8,96 (0,46) 8,97 (0,76) 0,926 

Fósforo (mg/dl) 

Média de 7 meses 

Mês de aplicação do questionário 

 

4,8 (0,8) 

4,6 (1,0) 

 

4,7 (0,8) 

4,9 (1,1) 

 

4,8 (0,9) 

4,5 (0,9) 

 

0,544 

0,134 

PTH (pg/ml) 391 (214) 359 (178) 405 (227) 0,360 

Ca*P (mg
2
/dl

2
) 43 (8) 42 (8) 44 (9) 0,475 
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Na tabela 11, podemos observar que a maioria da amostra possui valores 

médios de PTH superiores a 300 pg/ml e não apresenta valores médios de fósforo 

superiores a 5,5 mg/dl (83,1%). No que diz respeito ao produto fosfo-cálcico, 5,6% 

da amostra apresenta valores médios de 7 meses superiores a 55 mg2/dl2.  

Tabela 11 – Características da avaliação laboratorial da amostra em função dos pontos 
de corte estabelecidos 

Dados laboratoriais Total (n=71) n (%) 

Ureia (mg/dl) 

>110 

<110 

 

73 (88,7%) 

8 (11,3%) 

Albumina (g/dl) 

<3,5 

3,5-5,5 

>5,5 

 

2 (2,8%) 

69 (97,2%) 

0 (0,0%) 

Cálcio (mg/dl) 

<9,5 

>9,5 

 

61 (85,9%) 

10 (14,1%) 

Fósforo (mg/dl) 

<5,5 

>5,5 

 

59 (83,1%) 

12 (16,9%) 

PTH (pg/ml) 

<300 

>300  

 

28 (34,4%) 

43 (60,6%) 

Ca*P (mg
2
/dl

2
) 

<55 

>55  

 

67 (94,4%) 

4 (5,6%) 

Ao longo dos 7 meses, 62% (n=44) da amostra apresenta pelo menos um 

valor de fósforo superior a 5,5 mg/dl. No mês de aplicação do questionário o valor 

fósforo sérico varia entre 2,0 a 7,6 mg/dl e o valor médio foi de 4,6 mg/dl (dp=1,0). 

A presença de pelo menos um valor de fósforo superior a 5,5 mg/dl é 

independente do sexo (p=0,208), 52,4% das mulheres e 66,6% dos homens 

apresenta pelo menos um valor de fósforo superior a 5,5 mg/dl ao longo dos 7 

meses. 

Na tabela 12, analisam-se as relações entre os níveis de fósforo sérico e as 

características sociodemográficas da amostra. Os participantes que ao longo dos 

7 meses apresentam sempre valores inferiores a 5,5 mg/dl apresentam uma idade 



 

 26 

média significativamente superior aos que apresentam pelo menos um valor 

superior a 5,5 mg/dl. Os divorciados apresentam níveis de fósforo sérico relativos 

ao mês de aplicação do questionário significativamente superiores aos restantes 

grupos (p<0,05 para qualquer um dos pares). 

Tabela 12 – Relações entre os níveis de fósforo sérico e características sociodemográficas 

Fósforo sérico  
Outras variáveis 

Média dos 7 meses 
(mg/dl)  

Mês de aplicação do 
questionário (mg/dl) 

Pelo menos 1 valor 
superior a 5,5mg/dl  

Idade (anos) r= -0,17 
p=0,153 

r=-0,17 
p=0,162 

p=0,012 

Não:    66(dp=2) 
Sim:    58 (dp=2) 

Estado civil 
Solteiros 
Casados 
Divorciados 
Viúvos 

p=0,328 
   5,1 (dp=0,9) 
   4,8 (dp=0,8) 
   4,9 (dp=0,2) 
   4,1 (dp=0,9) 

p=0,016 

   4,2 (dp=1,3) 
   4,6 (dp=0,8) 
   6,2 (dp=1,4) 
   4,1 (dp=1,2) 

n.a. 

Habita com  
Família 
Amigos 
Sozinho 

p=0,120 
   4,8 (dp=0,8) 
   4,7 (dp=0) 
   4,9 (dp=1,1) 

p=0,173 
   4,6 (dp=0,9) 
   6,2 (dp=0) 
   4,2 (dp=1,1) 

n.a. 

Escolaridade 
 

ª 

ρ=0,072 
p=0,553 

ρ=0,044 
p=0,718 

p=0,069                         
Não:   =1, P25=1, P75=2 
Sim:   =1, P25=1, P75=3 

Situação profissional 
Ativo 
Reformado 
Desempregado 

p=0,273 
   5,0 (dp=0,5) 
   4,7 (dp=1,0) 
   4,8 (dp=0,6) 

p=0,324 
   4,9 (dp=1,0) 
   4,5 (dp=0,9) 
   4,6 (dp=1,3) 

n.a. 

a
 1 ºciclo=1 ; 2 ºciclo=2; 3 º ciclo=3; Ensino secundário=4; 

Ao analisar a tabela 13, podemos notar que os indivíduos que 

apresentaram sempre valores de fósforo sérico inferiores a 5,5 mg/dl têm 

prescritos menor número de captadores. Verifica-se ainda, que quanto maior o 

número de captadores prescritos mais elevados são os valores de fósforo quer 

relativos ao mês de aplicação, quer relativos à média dos 7 meses. 
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Tabela 13 – Relações entre os níveis de fósforo sérico e dados clínicos  

Fósforo sérico 
Outras variáveis 

Média dos 7 meses 
(mg/dl)   

Mês de aplicação do 
questionário(mg/dl)   

Pelo menos 1 valor 
superior a 5,5mg/dl 

Etiologia da IRC 
Glomerulonefrite Crónica 
Doença Renal Diabética 
Indeterminada 
Nefropatia Túbulo Intersticial 
Doença Renal Poliquística 
Nefroesclerose Hipertensiva 
Outras causas 

p=0,139 
   4,8 (dp=0,6) 
   4,4 (dp=0,7) 
   4,6 (dp=1,3) 
   5,3 (dp=0,8) 
   4,9 (dp=0,7) 
   4,6 (dp=0,7) 
   5,2 (dp=0,6) 

p=0,091 
   5,0 (dp=1,1) 
   4,3 (dp=1,0) 
   4,2 (dp=1,0) 
   4,9 (dp=0,5) 
   4,4 (dp=0,7) 
   4,3 (dp=0,7) 
   5,2 (dp=0,9) 

n.a. 

N º de comorbilidades ρ=-0,162 
p=0,177 

ρ=-0,143 
p=0,237 

p=0,070 
Não:   =2, P25=1, P75=3 
Sim:   =1, P25=1, P75=2 

Função residual 
Com função renal residual 
 
Sem função renal residual 

p=0,783 
   4,8 (dp=0,9) 
 
   4,7 (dp=0,8) 

p=0,746 
   4,6 (dp=1,0) 
 
   4,7 (dp=0,9) 

p=0,120                       
Sim: n=27 (56,3%)  

Não: n=21 (43,8%) 
 
Sim: n=17 (73,9%)  

Não: n=6 (26,1%) 

Uso de captadores 
 

ρ=0,505 
p<0,001 

ρ=0,285 
p=0,017 

p<0,001 

Não:   =1, P25=1, P75=2 
Sim:   =3, P25=2, P75=4 

Uso de calcitriol  
Sim 
Não 

p=0,217 
   4,8 (dp=0,8) 
   4,3 (dp=0,8) 

p=0,324 
   4,7 (dp=1,0) 
   4,2 (dp=0,9) 

n.a. 

Na tabela 14 podemos verificar que não existem diferenças significativas dos 

níveis de fósforo sérico consoante os dados dialíticos estudados. 

Tabela 14 – Relações entre os níveis de fósforo sérico e dados dialíticos 

Fósforo sérico 
Outras variáveis 

Média dos 7 
meses (mg/dl) 

Mês de aplicação do 
questionário (mg/dl)  

Pelo menos 1 valor 
superior a 5,5mg/dl 

Tempo de diálise (meses) 
 

ρ=0,137 
p=0,253 

ρ=0,182 
p=0,132 

p=0,100 
Não:   =31, P25=17, P75=68 

Sim:   =48, P25=24, P75=103 

Duração média da sessão (minutos) ρ=0,062 
p=0,938 

ρ=0,010 
p=0,607 

p=0,964 
Não:   =240, P25=225, P75=240 

Sim:   =240, P25=225, P75=240 

Tipo de HD  
Convencional 
Alto fluxo 
Hemodiafiltração pós-diluição 

p=0,143 
   5,2 (dp=0,8) 
   5,3 (dp=0,8) 
   4,7 (dp=0,8) 

p=0,060 
   3,9 (dp=1,1) 
   5,4 (dp=1,3) 
   4,6 (dp=0,9) 

n.a. 

Acesso vascular  
FAV 
FAV unipunção 
CVC 

p=0,144 
   4,8 (dp=0,8) 
   6,0 (dp=0) 
   4,4 (dp=1,0) 

p=0,824 
   4,6 (dp=1,0) 
   4,1 (dp=0) 
   4,5 (dp=1,2) 

n.a. 

Na tabela 15, observa-se que os indivíduos que nunca apresentaram 

valores de fosfatemia superiores a 5,5 mg/dl apresentam valores médios de 

ganho de PID significativamente inferiores relativamente aos que apresentam pelo 
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menos um valor superior. Verifica-se ainda que quanto maior a média de fósforo 

de 7 meses maior o aumento de PID. 

Tabela 15 – Relações entre os níveis de fósforo sérico e dados antopométricos  

Fósforo sérico 
Outras variáveis 

Média dos 7 meses 
(mg/dl)  

Mês de aplicação do 
questionário (mg/dl)  

Pelo menos 1 valor 
superior a 5,5 mg/dl 

Aumento de PID (Kg) 
 

r=0,338 
p=0,004 

r=0,111 
p=0,359 

p=0,027 

Não:    2,0 (dp=0,2) 

Sim:    2,6 (dp=0,1) 

Estatura (m)  r=-0,009 
p=0,924 

r=-0,207 
p=0,085 

p=0,802 

Não:    1,65 (dp=0,09) 

Sim:    1,65 (dp=0,06) 

Peso seco (Kg)  r=0,000 
p=0,996 

r=-0,175 
p=0,148 

p=0,784 

Não:    68,8 (dp=13,2) 
Sim:    67,9 (dp=13,5) 

IMC (Kg/m
2
)  r=0,004 

p=0,971 
r=0,096 
p=0,428 

p=0,638 

Não:    25,3 (dp=4,0) 

Sim:    24,8 (dp=4,3) 

Na tabela 16, pode verificar-se que os participantes que ao longo dos 7 

meses apresentam sempre valores de fósforo sérico inferiores a 5,5 mg/dl têm 

valores médios de ureia, PTH, produto fosfo-cálcico e nPNA inferiores 

relativamente àqueles que apresentaram pelo menos num mês hiperfosfatemia. O 

valor médio de fósforo ao longo dos 7 meses apresenta associação positivas e 

significativas com: ureia média de 7 meses (moderada), PTH média de 7 meses 

(fraca), produto fosfo-cálcico (muito forte) e nPNA (fraca). Quanto mais elevado o 

fósforo sérico (mês de aplicação do questionário) maiores são os valores médios 

(7 meses) de ureia, e produto fosfo-cálcico (Tabela 16). 
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Tabela 16 – Relações entre os níveis de fósforo sérico e outros parâmetros analíticos e 
índices   

Fósforo sérico 
Outras variáveis 

Média de 7 
meses (mg/dl) 

Mês de aplicação do 
questionário (mg/dl)  

Pelo menos 1 valor 
superior a 5,5 mg/dl 

Ureia (mg/dl) r=0,546 
p<0,001 

r=0,276 
p=0,021 

p<0,001 

Não:    138 (dp=6) 
Sim:    175 (dp=4) 

Albumina (g/dl) r=-0,22 
p=0,853 

r=-0,125 
p=0,354 

p=0,289 
Não:    3,9 (dp=0,2) 
Sim:    3,9 (dp=0,2) 

Cálcio (mg/dl) r=0,106 
p=0,378 

r=-0,029 
p=0,809 

p=0,969 
Não:    9,0 (dp=0,6) 
Sim:    9,0 (dp=0,7) 

PTH (pg/ml) r=0,348 
p=0,003 

r=0,124 
p=0,305 

p=0,004 

Não:    309 (dp=28)  
Sim:    442 (dp=35)  

Produto fosfo-cálcico 
(mg

2
/dl

2
) 

r=0,928 
p<0,000 

r=0,420 
p<0,001 

p<0,001 

Não:    36 (dp=1)  
Sim:    47 (dp=1)  

Kt/V  r=0,132 
p=0,273 

r=0,013 
p=0,917 

p=0,664 
Não:    1,6 (dp=0,2) 
Sim:    1,6 (dp=0,3) 

nPNA (g/kg/dia) r=0,441 
p<0,001 

r=0,224 
p=0,063 

p<0,001 

Não:    1,09 (dp=0,04) 
Sim:    1,30 (dp=0,03) 

A maioria dos participantes refere que a última vez que um profissional de 

saúde abordou o tema alimentação foi “esta semana” ou “a semana passada” 

(Gráfico 1).  

  
Gráfico 1 – Localização temporal  da última vez que um profissional de saúde abordou o tema alimentação (n=70) 

Cerca de um quarto da amostra refere que todas as semanas os 

profissionais de saúde abordam a importância de seguir cuidados alimentares 

adequados (Gráfico 2). 
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Gráfico 1 - Localização temporal  da última vez que um 
profissional de saúde abordou o tema alimentação (n=70) 

55,7% 
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Gráfico 2 – Frequência com que os profissionais de saúde abordam a importância em seguir cuidados alimentares 
adequados (n=70) 

A maioria dos participantes menciona ter uma relação muito boa com a 

equipa de profissionais de saúde que o cuida (Gráfico 3).  

 
Gráfico 3 – Caracterização da amostra quanto à relação doente-profissional de saúde (n=70) 

Relativamente à perceção de grau de reabilitação obtido com a entrada em 

PRHD, a maioria da amostra refere ter sido razoável (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Caracterização da amostra relativamente ao grau de 
reabilitação obtido com a entrada em PRHD (n=68) 



 

 31 

Como podemos verificar através da tabela 17, os que nunca apresentaram 

valores de fósforo superiores a 5,5 mg/dl referem um maior intervalo de tempo 

desde a última vez que a alimentação foi abordada. 

Tabela 17 – Relações entre os níveis de fósforo sérico e as questões introdutórias 

Fósforo sérico 
Questões introdutórias 

Média dos 7 
meses (mg/dl)  

Mês de aplicação do 
questionário (mg/dl) 

Pelo menos 1 valor 
superior a 5,5 mg/dl 

Frequência com que a alimentação é 
abordada 

ª 

ρ=-0,124 
p=0,307 

ρ=-0,215 
p=0,076 

p=0,023                       

Não:   =3, P25=1, P75=5 
Sim:    2, P25=1, P75=3 

Assiduidade que a importância dos 
cuidados alimentares é abordada 

b
 

ρ=0,008 
p=0,948 

ρ=0,020 
p=0,870 

p=0,531                      
 

Não:   =3, P25=2, P75=7 
Sim:    3, P25=2, P75=7 

Grau de relação equipa de 
profissionais-doente 

c
 

ρ=-0,095 
p=0,436 

ρ=-0,093 
p=0,448 

p=0,122                       
 

Não:   =1, P25=1, P75=2 
Sim:    1, P25=1, P75=2 

Grau de reabilitação obtida com a 
HD 

d
 

ρ=0,032 
p=0,794 

ρ=0,131 
p=0,291 

p=0,728                       
 

Não:   =2, P25=1, P75=2 
Sim:    2, P25=1, P75=2 

ª “Esta semana”=1; “A semana passada”=2; “Há um mês”=3, “Quando iniciou o tratamento de hemodiálise”=5 
b 

 “Todas as semanas”=1, “Todos os meses”=3, “Quando apresento valores anormais nas análises mensais”=7 
c
 “Muito Boa”=1, 

“
Boa

”
=2 

d
 “Bom”=1, “Razoável”=2 

Analisando a tabela 18, verifica-se que a perceção do estado de saúde 

física e mental não difere quando se divide a amostra por sexo. Porém, observa-

se uma tendência para o sexo masculino ter uma perceção da componente física 

superior. A perceção da componente que avalia a saúde física varia entre 0 e 95 

com mediana de 48 pontos, P25=35 pontos e P75=66 pontos. A perceção da 

componente que avalia a saúde mental varia entre 0 e 100 com mediana de 63 

pontos, P25=42 pontos e P75=73 pontos. 

Tabela 18 – Caracterização da perceção do estado de saúde SF-8 da amostra e 
separada por sexos 

Perceção do estado de saúde Total    (dp) Feminino    (dp) Masculino    (dp) p 

Componente Física (n=69) 49 (22) 41 (21) 53 (22) 0,052 

Componente Mental (n=64) 60 (25) 53 (27) 63 (24) 0,148 

As relações observadas entre os valores de fósforo referentes ao mês de 

aplicação do questionário e a perceção da componente física e mental, obtidos a 

partir o SF-8, são positivas, muito fracas e sem significado estatístico: r=0,201 
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(p=0,100) e r=0,165 (p=0,194), respetivamente. As relações entre os valores de 

fósforo referentes à média dos 7 meses e a perceção da componente física e 

mental são respetivamente: r=0,176 (p=0,148) e r=-0,085 (p=0,506). Não se 

verificam diferenças com significado estatístico relativamente à perceção física ou 

mental consoante os indivíduos apresentam ou não pelo menos um valor mensal 

de fósforo superior a 5,5 mg/dl (p=0,099; p=0,921, respetivamente). 

Relativamente aos conhecimentos referentes ao tratamento da 

hiperfosfatemia, a maioria dos participantes consegue identificar o fósforo como 

“um mineral que é encontrado nos alimentos” (Gráfico 5). 

 Gráfico 5 – Perceção da definição de fósforo (n=71) 

 

A maioria da amostra consegue identificar numa lista de 16 alimentos pelo 

menos 8 alimentos ricos em fósforo em 10 existentes. No entanto, é de salientar 

que numa lista de 16 alimentos ao selecionar 10 opções ao acaso, qualquer 

participante acertaria em pelo menos em 4 alimentos ricos em fósforo mas, 

mesmo assim, observa-se que 22,5% dos participantes ou não reponde ou 

identifica menos de 4 alimentos (Gráfico 6). 
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Gráfico 5 - Perceção da definição de fósforo (n=71) 
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Gráfico 6 – Número de alimentos identificados corretamente como detentores de maior teor de fósforo (n=71) 

A maioria (80,3%) não sabe ou não responde ao período da HD em que a 

remoção do fósforo se realiza mais eficazmente (Gráfico 7).  

 
Gráfico 7 – Identificação do momento em que a clearance do fósforo é mais eficaz (n=71) 
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Gráfico 6 - Número de alimentos identificados corretamente como 
detentores de maior teor de fósforo (n=71) 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

Início da 
diálise 

Meio da 
diálise 

Fim da 
diálise 

Não 
responde 

19,7% 
35,2% 

26,8% 18,3% 

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 r
e
la

ti
v
a
 

Gráfico 7 - Identificação do momento em que a clearance 
do fósforo é mais eficaz (n=71) 

22,5% dos participantes não 
identifica pelo menos 4 ou não 
responde. 



 

 34 

 

Gráfico 8 – Número de consequências provocadas pela hiperfosfatemia identificadas corretamente (n=71) 

Relativamente ao momento da toma dos captadores, a maior parte dos 

participantes (63,4%) sabe quando deve tomar a medicação (Gráfico 9). Dos 

doentes que não sabem ou não respondem ao momento em que a toma deve ser 

efetuada (n=26), 13 têm pelo menos prescrito um captador de fósforo por dia. 

 
Gráfico 9 – Identificação do momento em que os captadores de fósforo devem ser tomados (n=71) 
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apenas 9,9% dos participantes assinalam 3 conjuntos corretamente (Gráfico 10). 
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fósforo/dia (69,2%; n=27). 
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Gráfico 8 - Número de consequências provocadas pela 
hiperfosfatemia identificadas corretamente (n=71) 
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Gráfico 9 - Identificação do momento em que os captadores de 
fósforo devem ser tomados (n=71) 

Destes, 50% tem prescrito pelo 
menos um captador de fósforo por 
dia. 

19,7% dos doentes conseguem identificar 
corretamente pelo menos 3 consequências 
corretas. 
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Gráfico 10 – Identificação dos  conjuntos de alimentos identificados como sendo mais correto tomar os captadores de 
fósforo (n=71) 

O número médio de captadores de fósforo prescritos ao longo dos 7 meses 

apresenta uma relação negativa, muito fraca e não significativa quer com o 
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nas pontuações médias obtidas na escala de avaliação de conhecimentos 

(p=0,209).  

Na tabela 19 pode verificar-se que quanto menor a idade e maior a 
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o número de consequências provocadas pela hiperfosfatemia são reconhecidas. 

Também se observa que quanto maior a escolaridade, mais conjuntos de 

alimentos são identificados corretamente com os quais seria mais adequado 

tomar os captadores de fósforo. Apesar de se terem verificado diferenças entre os 

grupos de ocupação na pontuação obtida na questão de seleção dos conjuntos de 
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Gráfico 10 - Identificação dos  conjuntos de alimentos 
identificados como sendo mais correto tomar os captadores de 

fósforo (n=71)  
Destes 
69,2% 
(n=27) tem 
pelo menos 
1 captador 
de fósforo 
prescrito 

por dia. 
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19), os testes post hoc não revelam diferenças significativas entre pares de 

grupos (p(ativo/reformado)= 0,078, p(ativo/desempregado)= 0,168, p(reformado/desempregado)= 0,173) 

Tabela 19 – Relação entre as pontuações de conhecimento com dados sociodemográficos 

Conhecimento 

Outros dados 

Consequências 

hiperfosfatemia 

Alimentos ricos em 

fósforo 

Alimentos vs. 

captadores 

Total  

Idade  ρ=-0,269  

p=0,024 

ρ=-0,163  

p=0,174 

ρ=-0,108 

p=0,369 

r=-0,276 

p=0,024 

Sexo  p=0,690 p=0,179 p=0,447 p=0,209 

Estado Civil  p=0,594 p=0,984 p=0,508 p=0,111 

Habita com  p=0,148 p=0,951 p=0,485 p=0,452 

Escolaridade  ρ=0,237 

p=0,047 

ρ=0,178 

p=0,137 

ρ=0,311 

p=0,008 

ρ=0,319 

p=0,009 

Ocupação  

Ativo 

Desempregado 

Reformado 

p=0,098 

   2, P25=1, P75=3  

  =1, P25= 0, P75=1,5 

  =1, P25=1, P75=2 

p=0,674 

   9, P25=5, P75=10  

  =7,5, P25= 6,5, P75=8  

  =8, P25=5,7, P75=9 

p=0,040 

   2, P25=0, P75=3  

  =0, P25= 0, P75=1,25 

  =1, P25=0, P75=2 

p=0,718 

   12,2 (dp=5,4) 

   10,2 (dp=2,5) 

   10,7 (dp=4,3) 

Na tabela 20 pode observar-se, que os indivíduos que têm como etiologia 

da sua IRC glomerulonefrite crónica obtêm uma maior pontuação na questão de 

reconhecimento das consequências de hiperfosfatemia relativamente aos que têm 

como etiologia doença renal diabética (p=0,042). Os indivíduos que reportam não 

possuir função residual obtêm maior pontuação na questão de seleção dos 

conjuntos de alimentos com que seria mais adequado tomar os captadores de 

fósforo, relativamente aos que reportam possuir função residual. 

Tabela 20 – Relação entre as pontuações obtidas na escala de conhecimento com dados clínicos  

Conhecimento 

Outros dados 

Consequências 

hiperfosfatemia 

Alimentos ricos  Alimentos vs. 

captadores 

Total  

N º de comorbilidades ρ=0,003 

p=0,983 

ρ=-0,064 

p=0,597 

ρ=0,126  

p=0,296 

ρ=0,094 

p=0,448 

Etiologia da IRC  
Glomerulonefrite Crónica 
Doença Renal Diabética 

Indeterminada 
Nefropatia Túbulo Intersticial 
Doença Renal Poliquística 

Nefroesclerose Hipertensiva 
 Outras causas 

p=0,014 * 
  =2,50, P25=1,75, P75=3 

  =1, P25=0, P75=1 

  =1, P25=1, P75=2 
  =1, P25=1, P75=2,50 

  =1, P25=0, P75=2 
  =1, P25=0, P75=2 

  =1, P25=1, P75=1 

p=0,344 
  =8, P25=7, P75=9 

  =8, P25=6, P75=9 

  =7,5, P25=5, P75=9,75 

  =6, P25=2,5, P75=8,5 

  =7, P25=3,25, P75=9 

  =5, P25=0, P75=6 

  =8, P25=7, P75=10 

p=0,535 
  =1, P25=0, P75=3 

  =0, P25=0, P75=1 

  =0,5, P25=0, P75=1,75 

  =0, P25=0, P75=2 

  =0, P25=0, P75=1 

  =0, P25=0, P75=2 

  =1,5, P25=0, P75=3 

p=0,059 
   13,5 (dp=4,1) 

    9,9 (dp=4,1) 

   11,1 (dp=4,4) 

   9,33 (dp=5,3) 

   10,6 (dp=3,8) 

    7,0 (dp=5,2) 

   12,3 (dp=4,0) 

Função residual  

Sim 

Não 

p=0,126 

  =1, P25=1, P75=2 

  =2, P25=1, P75=3 

p=0,317 

  =8, P25=6, P75=9 

  =9, P25=5, P75=9 

p=0,001 

  =0, P25=0, P75=1 

  =2, P25=0, P75=2,5 

p=0,299 

   10,6 (dp=4,0) 

   12,1 (dp=5,6) 

*As diferenças significativas observam-se entre os que têm como etiologia glomerulonefrite crónica e os que têm doença renal diabética 
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Na tabela 21 constata-se que, há quanto mais tempo o indivíduo se 

encontra em PRHD maior é o nível de conhecimentos total bem como quando se 

analisa qualquer questão individualmente. E, quanto maior a duração da sessão 

de HD, maior é a pontuação obtida na escala de conhecimentos. 

Tabela 21 – Relação entre as pontuações obtidas na escala de conhecimento com dados 
dialíticos e índices 

Nível de conhecimento 

Outros dados 

Consequências da 

hiperfosfatemia 

Alimentos ricos 

em fósforo 

Alimentos vs. 

captadores 

Total  

Tempo em PRHD (meses)  ρ=0,465 

p<0,001 

ρ=0,428 

p<0,001 

ρ=0,470 

p<0,001 

ρ=0,403 

p=0,001 

Duração média mensal 

(minutos)  

ρ=0,214 

p=0,093 

ρ=0,229 

p=0,071 

ρ=0,136 

p=0,289 

ρ=0,342 

p=0,008 

Kt/V médio ρ=0,097 

p=0,421 

ρ=-0,013  

p=0,921 

ρ=0,068  

p=0,576 

r=0,011 

p=0,929 

nPNA médio (g/kg/dia) CN ρ=0,128  

p=0,287 

ρ=-0,123  

p=0,271 

ρ=0,042 

p=0,728 

r=0,072 

p=0,565 

Produto fosfo-cálcico médio 

(mg
2
/dl

2
)  

ρ=0,153 

p=0,204 

ρ=0,132  

p=0,271 

ρ=0,222  

p=0,063 

r=0,126 

p=0,308 

Na tabela 22, verifica-se que quanto menor o IMC e maior o aumento de 

PID, maior é a pontuação obtida na escala de conhecimentos. Observa-se 

também uma relação: inversa entre o IMC e o número de consequências 

identificadas provocadas pela hiperfosfatemia; e direta entre o aumento de PID e 

o número de alimentos identificados como tendo maior teor de fósforo. Os 

indivíduos que exibem aumentos de PID acima de 5% do PS apresentam uma 

pontuação total na escala de conhecimentos significativamente superior e 

reconhecem mais consequências da hiperfosfatemia do que os que não exibem. 

Tabela 22 – Relação entre as pontuações obtidas na escala de conhecimento com dados 
antropométricos 

Conhecimento 

Outros dados 

Consequências 

hiperfosfatemia 

Alimentos ricos 

em fósforo 

Alimentos 

captadores 

Total  

IMC (kg/m
2
)  ρ=-0,340 

p=0,004 

ρ=-0,181 

p=0,130 

ρ=-0,205 

p=0,086 

r=-0,256 

p=0,036 

Aumento de PID (kg) ρ=0,162 

p=0,176 

ρ=0,244 

p=0,040 

ρ=0,098 

p=0,414 

r=0,274 

p=0,025 

PID>5%PS  

Sim 

Não 

p=0,004 

  =3, P25=1 P75=3 

  =1, P25=1, P75=2 

p=0,140 

  =8, P25=7 P75=9 

  =8, P25=5, P75=9 

p=0,226 

  =1, P25=0 P75=2 

  =0, P25=0, P75=2 

p=0,003 

  =14,3 (dp=2,9) 

  =10,5 (dp=4,3) 
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Ao observar a tabela 23 constata-se, que quanto maior a perceção da 

componente física maior é a pontuação obtida na escala de conhecimentos e 

mais conjuntos de alimentos são identificados com os quais se deve tomar os 

captadores de fósforo (Tabela 23).  

Tabela 23 – Relação entre as pontuações obtidas na escala de conhecimento e a perceção de 
saúde física e mental 

Conhecimento 

Outros dados 

Consequências da 

hiperfosfatemia 

Alimentos ricos 

em fósforo 

Alimentos 

captadores 

Total  

Pontuação na perceção de 

saúde física  

ρ=0,079 

p=0,519 

ρ=0,183 

p=0,133 

ρ=0,318 

p=0,008 

r=0,248 

p=0,044 

Pontuação na perceção de 

saúde mental  

ρ=0,007 

p=0,957 

ρ=0,117 

p=0,359 

ρ=0,246 

p=0,050 

r=0,193 

p=0,134 

Os participantes que ao longo dos 7 meses apresentam pelo menos um 

valor de fósforo superior a 5,5 mg/dl obtêm pontuações significativamente 

superiores no total de conhecimentos, no número de consequências da 

hiperfosfatemia identificadas e na pontuação obtida na questão de seleção de 

alimentos com que seria mais adequado tomar os captadores de fósforo (Tabela 

24).  

Tabela 24 – Relações entre os conhecimentos de valores sérico de fósforo 

Fósforo  
Conhecimentos 

Média de 7 meses 
(mg/dl) 

Mês de aplicação do 
questionário (mg/dl) 

Pelo menos 1 valor 
superior a 5,5 mg/dl 

Nº de consequências de 
hiperfosfatemia identificadas 
 

Aumento do risco de morte 
Identificam  
 

 
Não identificam 
 

Calcificações vasculares 
Identificam 
 
 

Não identidicam 

ρ= 0,113 
p=0,380 
 

p=0,703 
  =4,8, P25=4,2, P75=5,2 

 
 

  =4,9, P25=4,3, P75=5,2 

 

p=0,416 
  =5,0, P25=4,2, P75=5,2 

 

 
  =4,8, P25=4,3, P75=5,4 

ρ= 0,114 
p=0,380 
 

p=0,913 
  =4,4, P25=3,9, P75=5,4 

 
 

  =4,8, P25=4,3, P75=5,2 

 

p=0,937 
  =4,8, P25=3,9, P75=5,4 

 

 
  =4,8, P25=4,2, P75=5,2 

p=0,011 
Não:   =1, P25=1, P75=2 

Sim:   =2, P25=1, P75=3 

p=0,501 
Não: n= 9 (37,5%) 
Sim: n=15 (62,5%) 

 
Não:n=13 (32,4%) 
Sim: n=25 (65,8%) 

p=0,097 
Não: n=4 (21,1%) 
Sim: n=15 (78,9%) 
 

Não: n=18 (41,9%) 
Sim: n=25 (58,1%) 

Alimentos ricos em fósforo ρ= 0,071 
p=0,575 

ρ= 0,100 
p=0,434 

p=0,351 
Não:   =8, P25=2,5, P75=9 

Sim:   =8, P25=7, P75=9 

Seleção dos alimentos com que 
é mais adequado tomar os 
captadores 

ρ= 0,148 
p=0,273 

ρ= 0,012 
p=0,933 

p=0,033 
Não:   =0, P25=0, P75=1  

Sim:   =1, P25=0, P75=2 

Conhecimentos r=0,101 
p=0,415 

r=0,135 
p=0,281 

p=0,011 
Não:   =9,2 (dp=4,3) 

Sim:   =12,1 (dp=4,3) 
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No que diz respeito à adesão à HD a maioria dos doentes (n=56; 78,9%) 

são totalmente aderentes (15 pontos) ao tratamento de HD. Dos restantes 15 

participantes (21,1%) 7 não respondem a pelo menos 1 das 3 perguntas e 8 

(11,3%) obtêm uma pontuação inferior à máxima por diminuição do tempo de 

diálise prescrito. Apenas um participante refere ter diminuído a duração da sessão 

por motivos profissionais. Os demais viram a duração da sessão de HD diminuída 

por intercorrências clínicas ou decisões médicas. Quando se estuda a pontuação 

referente à adesão média à HD, esta é de 14,5 pontos (dp=1,3) em 15 pontos 

possíveis. A pontuação de adesão às sessões de HD variou entre 10 a 15 pontos, 

sendo a mediana de 15 pontos. A taxa média de adesão é de 96,7%.  

Relativamente à pontuação obtida na adesão ao tratamento farmacológico, 

45,1% têm uma pontuação máxima de 5 pontos (n=32) (Tabela 25), sendo que 

destes, 43,8% (n=14) não têm prescrito qualquer captador de fósforo.  

Tabela 25 – Caracterização da adesão à toma dos captadores de fósforo 

Durante a semana passada quantas vezes não tomou os captadores de 

fósforo? 

Total (n=71) 

n (%) 

Nunca ou Não tomo (5 pontos) 

Muito raramente (4 pontos) 

Cerca de metade das vezes (3 pontos) 

A maior parte das vezes (2 pontos) 

Sempre (1 ponto) 

Não responde 

32 (45,1%) 

13 (18,3%) 

2 (2,8%) 

5 (7,0%) 

7 (9,9%) 

12 (16,9%) 

Total  71 (100,0%) 

Dos doentes que não têm uma pontuação máxima de adesão (54,9%; n= 

39); 30,8% não responderam à questão (n=12). Dos restantes 27 participantes, 

22,2% não têm prescrito qualquer captador de fósforo (n=6) e 77,8% têm prescrito 

pelo menos 1 captador de fósforo (n=21) (Tabela 26).  
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Tabela 26 – Prescrição de captadores vs. adesão (n=59) 

Adesão relatada 
Captadores  
prescritos 

Nunca/não 
tenho 
prescrito 

Muito 
raramente 

Cerca de 
metade 
das vezes 

A maior 
parte das 
vezes 

Sempre 

Não tem prescrito 
% Dentro da prescrição 

14 
70,0% 

3 
15,0% 

0 
0,0% 

2 
10,0% 

1 
5,0% 

1 a 2  captadores/dia 
% Dentro da prescrição 

6 
60,0% 

1 
10,0% 

1 
10,0% 

0 
0,0% 

2 
20,0% 

3 a 4 captadores/dia 
% Dentro da prescrição 

7 
43,8% 

5 
31,3% 

1 
6,3% 

1 
6,3% 

2 
12,5% 

5 a 6 captadores/dia 
% Dentro da prescrição 

4 
44,4% 

2 
22,2% 

0 
0,0% 

1 
11,1% 

2 
22,2% 

7 ou mais captadores/dia 
% Dentro da prescrição 

1 
25,0% 

2 
50,0% 

0 
0.0% 

1 
25,0% 

0 
0,0% 

Total 
% Dentro da prescrição 

32 
54,2% 

13 
22,0% 

2 
3,4% 

5 
8,5% 

7 
54,2% 

A relação entre a adesão ao tratamento farmacológico e a prescrição é 

negativa, fraca e não significativa (ρ=-0,243; p=0,064). A pontuação média de 

adesão relativa à toma dos captadores de fósforo é de 4,0 pontos (dp=1,4) em 5 

pontos possíveis, pelo que a taxa média de adesão é de 79,6%. A pontuação na 

escala de adesão ao tratamento farmacológico varia entre 1 e 5 pontos sendo a 

mediana de 5 pontos. 

O motivo mais frequentemente referido para os doentes não tomarem os 

captadores de fósforo foi “Esqueci-me de os tomar” seguido de “Esqueci-me de os 

pedir” (Gráfico 11). Quando esta variável foi relacionada com outras o indivíduo 

que referiu inconveniência foi excluído da análise, de modo a permitir a aplicação 

dos testes estatísticos.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Não aplicável 

Esqueci-me de os tomar 

Esqueci-me de os pedir 

Inconveniência 

Não repondem 

59,2% 

16,9% 

4,2% 

1,4% 

18,3% 

Frequência relativa 

Gráfico 11 - Caracterização da amostra relativamente aos 
obstáculos referidos ao tratamento farmacológico (n=71) 
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Gráfico 11 – Caracterização da amostra relativamente aos obstáculos referidos ao tratamento farmacológico (n=71) 

A maioria dos participantes afirma seguir as recomendações alimentares a 

maior parte do tempo (Tabela 27).  

Tabela 27 – Caracterização do nível de adesão às recomendações alimentares 

Durante a semana passada quantas vezes seguiu as recomendações 

alimentares 

Total (n=71) 

n (%) 

Sempre 

A maior parte do tempo 

Cerca de metade do tempo 

Muito raramente 

Nunca 

Não responde 

23 (32,4%) 

36 (50,7%) 

6 (8,5%) 

2 (2,8%) 

0 (0,0%) 

4 (5,6%) 

Total 71 (100,0%) 

Da análise da tabela 28, podemos constatar dos que respondem à questão 

de identificação dos alimentos com maior teor de fósforo e dizem seguir sempre 

as recomendações alimentares (n=22) a maior parte sabe identificar pelo menos 8 

alimentos com teor mais elevado de fósforo da lista de 16 alimentos. Dos 

indivíduos que identificam 10 a 8 alimentos com maior teor de fósforo a maior 

parte não refere um nível de adesão máximo às recomendações alimentares, 

metade dos indivíduos que apenas identificam 4 a 2 alimentos e 25% dos que 

identificam 0 a 1 alimentos referem seguir sempre as recomendações. 

Tabela 28 – Adesão relatada às recomendações vs. n º de alimentos 
identificados corretamente como tendo alto teor de fósforo (n=63) 

Adesão referida 
Alimentos 
 identificados 

Sempre A maior 
parte do 
tempo 

Cerca de 
metade 
das vezes 

Muito 
raramente 

10 a 8 
% Dentro da identificação 

14 
38,9% 

18 
50% 

3 
8,3% 

1 
2,8 

7 a 5 
% Dentro da identificação 

4 
23,5% 

11 
64,7% 

2 
11,8% 

0 
0% 

4 a 2 
% Dentro da identificação 

3 
50%    

2 
33,3 

0 
0% 

1 
16,7% 

1 a 0 
% Dentro da identificação 

1 
25% 

3 
75%      

0 
0% 

0 
0% 

Total 
% Dentro da identificação 

22 
34,9% 

34 
54% 

5 
7,9% 

2 
3,2% 

No entanto, a relação observada entre a adesão aos cuidados alimentares 

e o número de alimentos identificados como tendo maior teor de fósforo é 
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positiva, muito fraca e não significativa (ρ=0,039; p=0,762). A pontuação de 

adesão média aos cuidados alimentares é de 4,2 pontos (dp=0,7) em 5 possíveis, 

pelo que a taxa média de adesão é de 84%. A pontuação de adesão variou entre 

2 e 5 pontos e com mediana de 4 pontos.  

Como podemos verificar através da tabela 29, os principais obstáculos ao 

cumprimento dos cuidados alimentares/dieta são o relacionamento social, os 

fatores sensoriais e os fatores psicológicos. 

Tabela 29 – Caracterização da amostra relativamente às principais barreiras 
aos cuidados alimentares/dieta 

Principais barreiras aos cuidados alimentares/dieta n (%) 

Relacionamento social 42 (59,2%) 

Fatores sensoriais 39 (54,9%) 

Fatores psicológicos 36 (50,7%) 

Fatores fisiológicos 21 (29,6%) 

Falta de informação 17 (23,9%) 

Estilo de vida 9 (12,7%) 

Fatores económicos 9 (12,7%) 

Decisão ou motivação 6 (8,5%) 

A maioria dos doentes (56,3%, n=40) refere não ter cuidados específicos 

com a sua alimentação no período da colheita das análises mensais, no entanto 

35,2% (n=25) da amostra afirma tê-los e 8,5% da amostra não responde a esta 

questão (n=6). 

No que respeita a importância atribuída à alimentação, dos participantes 

que respondem a esta questão, 86,8% refere ser “muito importante” ou 

“importante”, e 73,5% menciona a sua patologia como principal motivo para 

prestar atenção ao tipo de alimentos que ingere (Tabela 30).  
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Tabela 30 – Relação entre a importância atribuída ao tipo de alimentos ingeridos e o motivo 
pelo qual presta atenção ao tipo de alimentos ingeridos (n=68) 

Grau de importância 

Motivo de importância 

Muito 

importante 

Importante Moderadamente 

importante 

Pouco 

importante 

“A minha condição renal exige” 26 19 5 0 

“Manter o corpo saudável” 1 2 0 1 

“Porque o profissional de saúde disse” 4 4 2 0 

“Fiquei doente depois de comer certos 

alimentos” 

1 0 0 0 

“Fui hospitalizado depois de comer 

certos alimentos” 

1 1 0 0 

“Eu não acho que a minha dieta seja 

importante para mim” 

1 0 0 0 

Dos doentes que atribuem muita importância ao tipo de alimentos 

ingeridos, a maioria refere ter níveis de adesão superiores aos cuidados 

alimentares (Tabela 31). 

Tabela 31 – Relação entre a adesão relatada e a importância atribuída ao tipo de alimentos 
ingeridos (n=64) 

Importância 

Adesão 

Muito 

importante 

Importante Moderadamente 

importante 

Pouco 

importante 

Sempre 25,0% 7,8% 0,0% 0,0% 

A maior parte do tempo 23,4% 25,0% 6,3% 1,6% 

Cerca de metade do tempo 1,6% 3,1% 3,1% 0,0% 

Muito raramente 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 

Todavia, as relações observadas entre a importância atribuída à 

alimentação e os valores de fósforo relativos quer ao mês de aplicação do 

questionário, quer aos valores médios dos 7 meses foram negativas, muito fracas 

e não significativas: ρ=-0,104 (p=0,391) e ρ=-0,006 (p=0,958), respetivamente. 

No que respeita ao grau de dificuldade sentida (n=71), 5,7% da amostra 

não responde e a maior parte refere ter “pouca dificuldade” ou “dificuldade 

moderada” (56,3%). Apenas 29,6% relata não ter qualquer grau de dificuldade 

relativamente às recomendações alimentares pré-estabelecidas e 4,2% classifica 

o grau de dificuldade como muita, os restantes 4,2% identificam-se como sendo 

incapazes de seguir as recomendações. Quando se questiona sobre o tipo de 

dificuldade sentida, 9,9% da amostra não responde e a maioria dos participantes 
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diz ser nenhuma (62,0%, n=44). A dificuldade de evitar certos alimentos não 

recomendados é identificada por 25,4% e apenas um doente refere não entender 

o tipo de cuidados a ter com a alimentação e outro não estar disposto a controlar 

aquilo que ingere. Dos que respondem a ambas as questões ao observar a tabela 

32, podemos verificar que dos que não apresentam ter qualquer tipo de 

dificuldade, quando apontam o grau de dificuldade sentida classificam a mesma 

entre nenhuma dificuldade a incapacidade em seguir as recomendações. 

Tabela 32 – Dificuldade em seguir as recomendações alimentares pré-estabelecidas vs. tipo de 
dificuldade que mantém relativamente às mesmas (n=64) 

Grau de dificuldade 

Tipo de dificuldade 

Nenhuma 

dificuldade 

Pouca 

dificuldade 

Dificuldade 

moderada 

Muita 

dificuldade 

Incapaz 

Não apresenta 19 9 15 0 1 

“Não estou disposto a controlar 

aquilo que quero comer “ 

0 0 1 0 0 

“Sou incapaz de evitar certos tipos 

de alimentos não recomendados”  

1 4 8 3 2 

“Eu não entendo que tipo de 

cuidados devo ter” 

1 0 0 0 0 

As relações observadas entre a dificuldade e os valores de fósforo relativos 

quer ao mês de aplicação do questionário, quer aos valores médios dos 7 meses 

são muito fracas e não significativas: ρ=-0,022 e (p=0,854) e ρ=0,179 (p=0,134), 

respetivamente).  

O nível total médio de adesão ao tratamento da hiperfosfatemia é de 22,6 

pontos (dp=2,6), com mediana de 24 pontos, um mínimo de 15 pontos e um 

máximo de 25 pontos, sendo que 22,5% não respondem a pelo menos uma das 

perguntas de adesão. A maioria dos participantes obteve um nível de adesão 

superior a 22 pontos (Tabela 33). A taxa média de adesão reportada pela amostra 

é de 90,4%. 
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Tabela 33 – Caracterização do nível de adesão por intervalos 

Nível de adesão  Total (n=71) 

n (%) 

[15;18] 5 (7,0%) 

[19;21] 9 (12,7%) 

[22;25] 41 (57,7%) 

Não responderam a pelo menos uma das perguntas de adesão 16 (22,5%) 

Os doentes que apresentam sempre valores de fósforo inferiores a 5,5 

mg/dl possuem diferenças significativas relativamente aos que apresentam pelo 

menos um valor superior, no que diz respeito ao nível de adesão à HD.  Ainda é 

possível constatar que, quanto maiores os valores médios de fósforo ao longo dos 

7 meses, mais baixas são as adesões reportadas à HD, ao tratamento 

farmacológico e ao tratamento alimentar. Valores mais elevados de fósforo 

relativos ao mês de aplicação do questionário estão relacionados com uma menor 

adesão quer ao tratamento farmacológico, quer a menores níveis de adesão totais 

reportados (Tabela 34). 

Tabela 34 – Relações entre os níveis de adesão e os níveis de fósforo sérico 

Fósforo sérico 
Nível de adesão 

Valor médio de 
7 meses 

Mês de aplicação 
do questionário 

Pelo menos 1 valor superior a 5,5 
mg/dl 

HD ρ=-0,253 
p=0,044 

ρ=0,076 
p=0,548 

p=0,025 
Não:   = 15, P25=15, P75=15 (o.m.=36,5) 

Sim:    15, P25=15, P75=15 (o.m.=30,3) 

Tratamento farmacológico ρ=-0,286 
p=0,028 

ρ=-0,303 
p=0,020 

p=0,134 
Não:   = 5, P25=4, P75=5 

Sim:    4, P25=2,5, P75=5 

Tratamento alimentar ρ=-0,343 
p=0,004 

ρ=-0,149 
p=0,232 

p=0,072 
Não:   = 4, P25=4, P75=5 

Sim:    4, P25=4, P75=5 

Total ρ=-0,214 
p=0,117 

ρ=-0,372 
p=0,005 

p=1,000 
Não:   = 24, P25=23, P75=24 

Sim:    23, P25=20,2, P75=24 

Quando se pergunta o que falha no tratamento da hiperfosfatemia 47,9% 

refere ingerir mais fósforo do que devia (n=34), 18,3% refere não saber o que 

falha no tratamento, 5,6% (n=4) refere não tomar os captadores de fósforo como 

devia, 4,2% (n=3) refere não tomar os captadores de fósforo como devia e ingerir 

mais fósforo do que devia, 2,8% não percebem o que devem fazer (n=2), 4,2% 

referem outros motivos (n=3) e 16,9% não respondem a esta questão. 



 

 46 

Na tabela 35, podemos observar que quanto maior a idade, maior o nível 

de adesão reportado à HD, ao tratamento alimentar e ao tratamento no seu todo. 

Verifica-se também que quanto maior escolaridade, menor é o nível de adesão 

referido à HD e ao tratamento alimentar. Existem também diferenças com 

significado estatístico na adesão à HD consoante o indivíduo vive sozinho, com os 

amigos ou em família e o estado civil. Sendo que os que habitam com a família e 

os casados expressam um maior nível de adesão à HD relativamente aos que 

vivem sozinhos (p=0,045) e aos solteiros (p<0,001), respetivamente. Consoante o 

estado civil, também se verificam diferenças com significado estatístico na adesão 

total relatada. Contudo, os testes post hoc não revelam diferenças significativas 

entre pares de grupos (p(solteiro/casado)=0,096; p(solteiro/divorciado)=0,456; 

p(solteiro/viúvo)=0,102; p(casado/divorciado)=0,258; p(casado/viúvo)=0,74 p(divorciado/viúvo)=0,248). 

Tabela 35 – Relação entre os níveis de adesão relatados com dados sociodemográficos 

Adesão 

Dados  

HD Tratamento 

farmacológico 

Tratamento 

alimentar 

Total 

Idade ρ=0,452 

p<0,001 

ρ=0,145 

p=0,273 

ρ=0,282 

p=0,021 

ρ=0,342 

p=0,011 

Sexo 
Feminino 

Masculino 

p=0,711 
  =15, P25=15, P75=15 

  =15, P25=15, P75=15 

p=0,141 
  =4, P25=2,25, P75=5 

  =5, P25=4, P75=5 

p=0,496 
  =4, P25=4, P75=4,75 

  =4, P25=4, P75=5 

p=0,069 
  =23, P25=20,75, P75=23,25 

  =24, P25=21,5, P75=24,5 

Estado civil 
Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

p=0,001 
  =10,5, P25=10, P75=11 

  =15, P25=15, P75=15 

  =15, P25=12, P75=15 

  =15, P25=15, P75=15 

p=0,297 
  =3, P25=1,25, P75=4,75 

  =5, P25=4, P75=5 

  =2, P25=1, P75=5 

  =5, P25=3, P75=5 

p=0,291 
  =3,5, P25=3, P75=4,75 

  =4, P25=4, P75=5 

  =4, P25=3, P75=4 

  =4,5, P25=4, P75=5 

p=0,023 
  =15, P25=15, P75=15 

  =24, P25=22, P75=24 

  =20, P25=18, P75=23 

  =23,5, P25=22, P75=25 

Habita com 
Família 

Amigos 

Sozinho 

p=0,046 
  =15, P25=15, P75=15 

  =15, P25=15, P75=15 

  =13, P25=10,25, P75=15 

p=0,192 
  =5, P25=4, P75=5 

  =5, P25=5, P75=5 

  =2,5, P25=1,25, P75=4,5 

p=0,099 
  =4, P25=4, P75=5 

  =3, P25=3, P75=3 

  =4, P25=3, P75=4,5 

p=0,050 
  =24, P25=22, P75=24 

  =23, P25=23, P75=23 

  =15, P25=15, P75=22 

Escolaridade ρ=-0,318 

p=0,011 

ρ=-0,034 

p=0,801 

ρ=-0,242 

p=0,048 

ρ=-0,171 

p=0,211 

Ocupação 
Ativo 

Reformado 

Desempregado 

p=0,720 
  =15, P25=15, P75=15 

  =15, P25=15, P75=15 

  =15, P25=13,75, P75=15
 

p=0,457 
  =4, P25=3, P75=5 

  =5, P25=4, P75=5 

  =5, P25=1,75, P75=5 

p=0,170 
  =4, P25=4, P75=4 

  =4, P25=4, P75=5 

  =45, P25=3, P75=5 

p=0,127 
  =23, P25=20,5, P75=24 

  =24, P25=22, P75=25 

  =23,5, P25=19,5, P75=25 

Na tabela 36 observa-se que: quanto maior o Kt/V mais baixos são os 

níveis de adesão reportados à HD e ao tratamento em geral, quanto mais 
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elevados os níveis de produto fosfo-cálcico, menores são os níveis de adesão 

reportados ao tratamento no seu todo, assim como a qualquer das parcelas 

avaliadas individualmente. Verifica-se também que o aumento de PID possui uma 

relação inversa com o nível de adesão à HD. Também se presencia que os 

indivíduos que apresentam aumentos de PID inferiores a 5% do PS reportam um 

maior nível de adesão ao tratamento total da hiperfosfatemia, ao tratamento 

alimentar e à HD do que os que apresentam aumentos de PID superiores a 5% do 

PS. 

Tabela 36 – Relação entre os níveis de adesão relatados com dados clínicos 

Nível de adesão 

Dados clínicos 

HD Tratamento 

farmacológico 

Tratamento 

alimentar 

Total 

N º de comorbilidades ρ=0,157 

p=0,215 

ρ=0,072 

p=0,589 

ρ=0,056 

p=0,651 

ρ=0,043 

p=0,753 

Etiologia da IRC p=0,087 p=0,584 p=0,447 p=0,685 

Tempo em PRHD 

(meses) 

ρ=-0,048 

p=0,704 

ρ=-0,162 

p=0,219 

ρ=-0,010 

p=0,934 

ρ=-0,140 

p=0,307 

Duração média da 

sessão (minutos) 

ρ=0,000 

p=0,999 

ρ=0,095 

p=0,476 

ρ=0,026 

p=0,833 

ρ=0,062 

p=0,653 

Kt/V médio ρ=-0,252 

p=0,045 

ρ=-0,206 

p=0,117 

ρ=-0,140 

p=0,260 

ρ=-0,332 

p=0,013 

nPNA médio (g/kg/dia) ρ=-0,178 

p=0,158 

ρ=-0,061 

p=0,645 

ρ=-0,064 

p=0,606 

ρ=-0,052 

p=0,704 

Produto fosfo-cálcico 

médio (mg
2
/dl

2
) 

ρ=-0,330 

p=0,008 

ρ=-0,372 

p=0,004 

ρ=-0,287 

p=0,018 

ρ=-0,428 

p=0,001 

Função residual 
Não 

Sim 

p=0,052 
  =15, P25=13,5, P75=15 

  =15, P25=15, P75=15 

p=0,065 
  =4, P25=2, P75=5 

  =5, P25=4, P75=5 

p=0,537 
  =4, P25=4, P75=5 

  =4, P25=4, P75=5 

p=0,365 
  =23, P25=21, P75=24 

  =24, P25=22, P75=24 

IMC (Kg/m
2
) ρ=0,199 

p=0,115 

ρ=0,073 

p=0,581 

ρ=-0,046 

p=0,713 

ρ=0,052 

p=0,707 

Aumento de PID ρ=-0,273 

p=0,029 

ρ=-0,114 

p=0,390 

ρ=-0,190 

p=0,123 

ρ=-0,245 

p=0,071 

PID>5%PS 
Não 

Sim 

p<0,001 
  =15, P25=15, P75=15 

  =14, P25=11, P75=15 

p=0,386 
  =5, P25=4, P75=5 

  =4, P25=2, P75=5 

p=0,023 
  =4, P25=4, P75=5 

  =4, P25=3, P75=4 

p=0,006 
  =24, P25=22, P75=24,25 

  =20, P25=18,5, P75=23 

A relação observada entre o nível de conhecimentos e o nível de adesão 

ao tratamento é, positiva, muito fraca e não significativa, não se verificando 

diferenças com significado estatístico dos níveis de adesão entre aqueles que 

reconhecem o aumento do risco de morte ou o maior risco de calcificações 
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vasculares como consequências da hiperfosfatemia. Na tabela 37, constata-se 

que quanto menor o nível de adesão ao tratamento dialítico, melhor é o 

relacionamento com a equipa de profissionais de saúde. 

Tabela 37 – Relação entre os níveis de adesão relatados com dados obtidos a partir do questionário 

Nível de adesão 

Outros dados 

HD Tratamento 

farmacológico 

Tratamento 

alimentar 

Total 

Conhecimentos da 

hiperfosfatemia 

ρ=0,057 

p=0,656 

ρ=0,095 

p=0,482 

ρ=0,044 

p=0,729 

ρ=0,157 

p=0,254 

Pontuação na perceção de 

saúde física 

ρ=0,100 

p=0,437 

ρ=0,119 

p=0,374 

ρ=0,021 

p=0,867 

ρ=0,160 

p=0,242 

Pontuação na perceção de 

saúde mental 

ρ=0,213 

p=0,103 

ρ=0,242 

p=0,072 

ρ=0,039 

p=0,766 

ρ=0,249 

p=0,072 

Relação com os profissionais 

de saúde  

ρ=-0,269 

p=0,032 

ρ=-0,150 

p=0,256 

ρ=-0,157 

p=0,204 

ρ=-0,193 

p=0,158 

Grau de Reabilitação  ρ=-0,058 

p=0,656 

ρ=0,126 

p=0,351 

ρ=-0,064 

p=0,612 

ρ=0,009 

p=0,949 

Ao observar a tabela 38, podemos constatar o grupo de indivíduos que não 

responde à questão dos obstáculos ao tratamento farmacológico é 

significativamente mais idoso do que o grupo de indivíduos que menciona se ter 

esquecido de tomar os captadores de fósforo (p=0,005). Existem também 

diferenças com significado estatístico no nível de escolaridade e ocupação 

consoante o obstáculo referido ao tratamento farmacológico, nomeadamente 

entre os que respondem “não aplicável” e os que se esquecem de tomar a 

medicação, em que estes possuem um nível de escolaridade significativamente 

superior (p=0,015) e são mais ativos (p=0,012) (Tabela 38). 
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Tabela 38 – Relação das principais barreiras ao tratamento farmacológico da 
hiperfosfatemia com dados sociodemográficos 

 Barreiras 
Dados 
sociodemográficos 

Não 
respondem 

Não aplicável Esqueci-me de 
os tomar 

Esqueci-me 
de os pedir 

p 

Idade (anos)   =70,31  

(dp=14,77) 

  =61,64 

(dp=11,48) 

  =51,92  

(dp=14,10) 

  =62,67 

(dp=25,70) 

 

p=0,009* 

Sexo     n.a. 

Estado civil     n.a. 

Habita com     n.a. 

Escolaridade 
a
 

  =1          
P25=1,P75=1 

  =1              
P25=1,P75=2 

  =2,5              
P25=2,P75=3,75 

  =1           
P25=1,P75=3 

p=0,004** 

Ocupação 
 b

 

  =2          
 

P25=2,P75=2 
  =2                
P25=2,P75=2 

  =1                 
P25=1,P75=2 

  =2         
 

P25=2,P75=3 
p=0,003*** 

* As diferenças significativas são entre os que não respondem e os que se esqueceram de pedir  

** As diferenças significativas são entre os que respondem não aplicável e os que se esqueceram de tomar 

*** As diferenças significativas são entre os que respondem não aplicável e os que se esqueceram de tomar 
a
1 ºciclo=1; 2 ºciclo= 2; 3 º ciclo=3; Ensino secundário=4;  

b
 ativo=1; reformado=2; desempregado=3 

Na tabela 39 constata-se que os indivíduos que referem como obstáculo se 

terem esquecido de tomar a medicação apresentam níveis médios de fósforo 

relativos ao mês de aplicação do questionário significativamente superiores 

àqueles que respondem “não aplicável” (p=0,043). 
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Tabela 39 – Relação das principais barreiras ao tratamento farmacológico da 
hiperfosfatemia com dados clínicos e parâmetros analíticos 

Obstáculos  
Dados clínicos 

Não 
respondem 

Não aplicável Esqueci-me 
de os tomar 

Esqueci-me 
de os pedir 

p 

N º de comorbilidades   =1 
P25=1,P75=2 

  =1 
P25=1,P75=2 

  =1 
P25=1,P75=1,75 

  =2 
P25=2,P75=2 

p=0,572 

Etiologia da IRC     n.a. 

Tempo em PRHD 

(meses) 

  =30 
P25=24,5 

P75=67,5 

  =43 
P25=16,25 

P75=82,25 

  =100 
P25=30,25 

P75=147,5 

  =27 
P25=8 

P75=180 
p=0,327 

Duração média da 

sessão (minutos) 

  =240 
P25=225 

P75=240 

  =240 
P25=225 

P75=240 

  =240 
P25=228,75 

P75=240 

  =240 
P25=240 

P75=510 
p=0,527 

Kt/V médio   =1,60 

(dp=0,16) 

  =1,59 

(dp=0,31) 

  =1,67 

(dp=0,19) 

  =1,84 

(dp=0,58) 
p=0,430 

nPNA médio (g/kg/dia)   =1,20 

(dp=0,19) 

  =1,23 

(dp=0,22) 

  =1,28 

(dp=0,18) 

  =0,93 

(dp=0,27) 
p=0,101 

Produto fosfo-cálcico 

médio (mg
2
/dl

2
) 

  =45,85 

(dp=11,02) 

  =41,75 

(dp=8,32) 

  =44,66 

(dp=6,42) 

  =46,55 

(dp=3,50) 
p=0,356 

Função residual     n.a. 

IMC (Kg/m
2
)   =25,20 

(dp=3,57) 

  =25,59 

(dp=4,64) 

  =23,51 

(dp=2,89) 

  =22,39 

(dp=2,39) 
p=0,316 

Aumento de PID (kg)   =2,20 

(dp=0,98) 

  =2,32 

(dp=0,89) 

  =2,53  

(dp=1,16) 

  =2,92 

(dp=0,84) 
p=0,615 

PID > 5% do PS     n.a. 

Fósforo (mês de 

aplicação) (mg/dl) 

  =4,7 

(dp=0,7) 

  =4,4 

(dp=0,9) 

  =5,3 

(dp=1,1) 

  =4,0 

(dp=1,3) 
p=0,035* 

Fósforo (média de 7 

meses) (mg/dl) 

  =4,9 

(dp=1,1) 

  =4,7 

(dp=0,9) 

  =4,9  

(dp=0,6) 

  =4,9 

(dp=0,7) 
p=0,639 

Pelo menos 1 valor de 

fósforo >5,5 mg/dl 

    
n.a. 

* As diferenças significativas são entre os que respondem não aplicável e os que se esqueceram de tomar  

Na tabela 40 pode verificar-se que os participantes que não respondem à 

questão relativa aos obstáculos ao tratamento farmacológico têm um nível médio 

de conhecimentos significativamente inferiores aos que respondem “não 

aplicável” (p=0,006) ou que que se esqueceram de tomar a medicação (p=0,021). 

Também se observa que os selecionam a opção “Não aplicável” (p<0,001) ou não 

respondem (p=0,006) obtêm uma pontuação na seleção do conjunto de alimentos 

com que se deve tomar os captadores de fósforo significativamente inferior aos 

que se esquecem de tomar a medicação. Os indivíduos que se esquecem de 

tomar a medicação reportam um nível de adesão ao tratamento em geral inferior 
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do que os que respondem “não aplicável” (p<0,001). Os indivíduos que 

selecionam “não aplicável” na questão das barreiras ao tratamento farmacológico, 

reportam um nível de adesão ao mesmo significativamente superior aos que se 

esquecem de tomar a medicação (p<0,001) e estes por sua vez significativamente 

superior aos que não respondem à questão (p=0,001). 

Tabela 40 – Relação das principais barreiras ao tratamento farmacológico da hiperfosfatemia com 
o nível de conhecimentos, nível de adesão reportado, perceção de saúde e outras questões 

Obstáculos  
Dados 

Não 
respondem 

Não aplicável Esqueci-me de 
os tomar 

Esqueci-me de 
os pedir 

p 

Conhecimentos 

hiperfosfatemia 

 

Momento da toma 

 

Seleção de 

alimentos com que 

deve tomar 

  =6,8 
 (dp=4,9) 
 

  = 0,5 
P25=0,P75=1 

 

  =0 
P25=0,P75=0 

  =11,8  
(dp=3,3) 
 

  =1 
P25=0,P75=1 

 

  =0 
P25=0,P75=1 

  =12,2  
(dp=6,1) 
 

  =1 
P25=1,P75=1 

 

  =2 
P25=1,P75=3   

  =12,7  

(dp=1,2) 
 

  =1 
P25=1,P75=1 

 

  =1 
P25=0,P75=2 

p=0,006* 
 

 

p=0,209 

 

 

p=0,001** 

Perceção de saúde 

física 

  =37,11 

(dp=22,56) 

  =51,70 

(dp=22,90) 

  =56,98 

(dp=19,74) 

  =42,36 

(dp=6,36) 
p=0,112 

Perceção de saúde 

mental 

  =47,33 

(dp=29,56) 

  =61,93 

(dp=24,01) 

  =70,56 

(dp=20,78) 

  =35,56 

(dp=25,24) 
p=0,052 

Nível de adesão total 

 

À medicação 

  =18 
P25=15,P75=21 

  =1 
P25=1,P75=1 

  =24 
P25=23,P75=25 

  =5 
P25=5, P75=5 

  =22 
P25=19,25,P75=23 

  =4 
P25=2,25, P75=4 

  =21 
P25=15,P75=24 

  =2 
P25=1,P75=4 

p<0,001*** 

 

p<0,001**** 

Relação doente-

equipa                        
a
 

  =1         
P25=1,P75=2 

  =1              
P25=1,P75=2 

  =1              
P25=1,P75=2 

  =2              
P25=2,P75=3 

p=0,052 

Grau de reabilitação  
b
 

  =1           
P25=1,P75=2 

  =2              
b
 

P25=1,P75=2 
  =1              

b
 

P25=1,P75=2 
  =2              

b
 

P25=2,P75=2 
p=0,105 

Falha no tratamento 

da hiperfosfatemia 

    
n.a. 

* As diferenças significativas são entre os que não respondem e os que respondem não aplicável e os que não respondem e que se 

esqueceram de tomar 

** As diferenças significativas são entre os que se esqueceram de tomar e não respondem e os que se esqueceram de tomar e 

respondem não aplicável 

*** As diferenças significativas são entre os que se esqueceram de tomar e os que respondem não aplicável 

**** As diferenças significativas são entre os que respondem não aplicável e os que se esqueceram de tomar e entre os que 

não respondem 

ª “Muito Boa”=1,“Boa”=2, “Razoável”=3;  
b
 “Bom”=1, “Razoável”=2 

Na tabela 41, pode verificar-se as relações existentes entre os obstáculos 

referidos ao tratamento alimentar transmitidos pelos participantes e os dados 

psicossociais. Observando-se, que aqueles que selecionam como principais 

obstáculos na adesão à terapêutica alimentar afirmações relacionadas com 
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fatores sensoriais apresentam um nível de escolaridade superior relativamente 

aos que não selecionam. Os indivíduos que selecionam afirmações que se 

prendem com o estilo de vida como obstáculos ao cumprimento dos cuidados 

alimentares são significativamente mais novos e possuem um nível de 

escolaridade superior. 

Tabela 41 – Relação dos principais obstáculos na adesão à terapêutica alimentar com 
dados sociodemográficos 

Obstáculos  
Dados sociodemográficos 

Fatores sensoriais Estilo de vida 

Idade  
(anos) 

p=0,298 
Sim:   =59,5 (dp=15,6) 

Não:   =63 (dp=12) 

p=0,029 
Sim:   =48,6 (dp=16) 

Não:   =63 (dp=13) 

Sexo             
Feminino 
 
Masculino 

p=0,557 
Sim: n=11 (57,9%) 
Não:n=8 (42,1%) 
 
Sim: n=28 (59,8%)  

Não: n=19 (40,4%) 

n.a. 

Estado civil n.a. n.a. 

Habita com n.a. n.a. 

Escolaridade 
 

a
 

p=0,031 
Sim:   =1, P25=1, P75=3  

Não:   =1, P25=1, P75=2  

p=0,020 
Sim:   =2,  P25=1,5, P75=3,5 

Não:   =1, P25=1, P75=2 

Ocupação n.a. n.a. 
a 
1 º ciclo=1; 2 º ciclo=2; 3 º ciclo=3; Ensino superior=4 

Ao observar a tabela 42, podemos verificar que existe dependência 

significativa entre a seleção do relacionamento social como barreira ao 

cumprimento dos cuidados alimentares e o relato de função residual. Os 

indivíduos que selecionam obstáculos de ordem psicológica apresentam maior 

número de comorbilidades, e que os indivíduos que selecionam barreiras de 

ordem motivacional encontram-se há mais tempo em PRHD (Tabela 42). 
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Tabela 42 – Relação dos principais obstáculos na adesão à terapêutica alimentar com dados 

clínicos  

Obstáculos 
Dados clínicos 

Fatores sociais Fatores psicológicos Decisão  

Nº de 
comorbilidades 
identificadas 

p=0,918 
Sim:   =1, P25=1,P75=2  

Não:   =1,5, P25=1,P75=2 

p=0,009 
Sim:   =2, P25=1,P75=3  

Não:   =1, P25=1,P75=2 

p=0,459 
Sim:   =1,5, P25=1,5,P75=2  

Não:   =1, P25=1,P75=2 

Tempo em PRHD 
(meses) 

p=0,089 
Sim:   =47, P25=26,5, P75=106,5 

Não:   =30, P25=15, P75=65 

p=0,153 
Sim:   =32,5, P25=16, P75=85,2  

Não:   =47,5, P25=24, P75=141,5 

p=0,041 
Sim:  =138, P25=36,7, P75=227,2 

Não:   =35, P25=19,2, P75=86,7 

Duração média da 
sessão (minutos) 

p=0,988 
Sim:   =240, P25=225,7, P75=240  

Não:   =240, P25=240, P75=240 

p=0,503 
Sim:   =240, P25=228, P75=240  

Não:   =240, P25=236, P75=240 

p=0,213 
Sim:   =240, P25=206, P75=240  

Não:   =240, P25=235, P75=240 

Função residual 
Com função renal 

residual  
 
Sem função renal 

residual 

p=0,026 
Sim: n=24 (54,5%) 

Não: n=20 (45,5%) 
 
Sim: n=18 (81,8%) 

Não: n=4 (18,2%) 

p=0,398 
Sim: n=23 (52,3%) 

Não: n=21 (47,7%) 
 
Sim: n=13 (59,1%) 

Não: n=9 (40,9%) 

n.a. 

Na tabela 43, podemos observar que, aqueles que selecionam como 

principais obstáculos na adesão à terapêutica alimentar afirmações relacionadas 

com fatores sensoriais, têm níveis significativamente superiores de fósforo sérico 

e produto fosfo-cálcico relativamente aos que não selecionam afirmações desta 

categoria. Os indivíduos que selecionam obstáculos de ordem psicológica 

apresentam produtos fosfo-cálcicos significativamente superiores. A seleção de 

afirmações que se prendam com o estilo de vida como obstáculos ao 

cumprimento dos cuidados alimentares encontra-se relacionada com valores 

médios de 7 meses significativamente superiores de fósforo, de nPNA e de 

produto fosfo-cálcico. Os participantes que selecionam barreiras de natureza 

económica apresentam níveis médios de fósforo de 7 meses significativamente 

superiores aos que não selecionam barreiras desta natureza (Tabela 43). 
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Tabela 43 – Relação dos principais obstáculos na adesão à terapêutica alimentar com parâmetros 

analíticos e índices 

Obstáculos 
Dados 

Fatores sensoriais Fatores 
psicológicos 

Estilo de vida Fatores económicos 

Kt/V  p=0,966 
Sim:   =1,62 (dp=0,31) 

Não:   =1,62 (dp=0,23) 

p=0,511 
Sim:   =1,60 (dp=0,26) 

Não:   =1,65 (dp=0,30) 

p=0,267 
Sim:   =1,77 (dp=0,41) 

Não    =1,60 (dp=0,25) 

p=0,652 
Sim:   =1,66 (dp=0,36) 

Não:   =1,62 (dp=0,26) 

nPNA (g/kg/dia) p=0,809 
Sim:   =1,23 (dp=0,23) 

Não:   =1,21 (dp=0,20) 

p=0,201 
Sim:   =1,19 (dp=0,23) 

Não:   =1,26 (dp=0,20) 

p=0,020 
Sim:   =1,37 (dp=0,17) 

Não:   =1,20 (dp=0,22) 

p=0,939 
Sim:   =1,21 (dp=0,20) 

Não:   =1,22 (dp=0,22) 

Produto fosfo-
cálcico (mg

2
/dl

2
) 

p=0,005 
Sim:   =46 (dp=8)  

Não:   =40 (dp=8) 

p=0,023 
Sim:   =45 (dp=8)  

Não:   =41 (dp=8) 

p<0,001 
Sim:   =50 (dp=3)  

Não:   =42 (dp=8) 

p=0,650 
Sim:   =48 (dp=6) 

Não:   =43 (dp=9) 

Fósforo médio de 
7meses (mg/dl) 

p=0,019 
Sim:   =5,0 (dp=0,8)  

Não:   =4,5 (dp=0,8)  

p=0,085 
Sim:   =4,9 (dp=0,8) 

Não:   =4,6 (dp=0,8) 

p=0,001 
Sim:   =5,4 (dp=0,5)  

Não:   =4,7 (dp=0,9) 

p=0,034 
Sim:   =5,2 (dp=0,6)  

Não:   =4,7 (dp=0,9) 

Fósforo do mês 
7(mg/dl) 

p=0,459 
Sim:   =4,7 (dp=0,9) 

Não:   =4,6 (dp=0,9) 

p=0,717 
Sim:   =4,7 (dp=0,9) 

Não:   =4,6 (dp=1,0) 

p=0,153 
Sim:   =5,2 (dp=1) 

Não:   =4,6 (dp=0,9) 

p=0,776 
Sim:   =4,7 (dp=0,9) 

Não:    =4,7 (dp=1,0) 

Fósforo >5,5mg/dl 
Pelo menos 1 

 
Nenhum 

p=0,121 
Sim: n=27 (65,9%) 

Não: n=14 (34,1%) 
Sim: n=12 (48,0%) 
Não: n=13 (52,0%) 

p=0,472 
Sim: n= 23 (56,1%)  

Não: n=18 (43,9%) 
Sim: n= 13 (52,0%)  
Não: n=12 (48,0%) 

n.a. n.a. 

Observando a tabela 44, verifica-se que os indivíduos que apresentam 

aumentos de PID médio de 7 meses significativamente superiores selecionam 

como obstáculos ao tratamento alimentar afirmações relacionadas com fatores 

sensoriais e de estilo de vida. Os indivíduos que selecionam barreiras de ordem 

motivacional apresentam valores de IMC significativamente inferiores. 

Tabela 44 – Relação dos principais obstáculos na adesão à terapêutica alimentar com 

dados antropométricos 

Obstáculos 
Dados antropométricos 

Fatores sensoriais Estilo de vida Decisão  

IMC (kg/m
2
) p=0,291 

Sim:   =25,4 (dp=4,4)  

Não:   =24,3 (dp=3,5) 

p=0,535 
Sim:   =26,1 (dp=5,8)  

Não:   =24,9 (dp=3,8) 

p=0,005 
Sim:   =21,7 (dp=2,1)  

Não:   =25,3 (dp=4,1) 

Aumento de PID (kg) p=0,014 
Sim:   =2,6 (dp=1,0)  

Não:   =2,0 (dp=0,8) 

p=0,018 
Sim:   =3,4 (dp=1,2)  

Não:   =2,2 (dp=0,8) 

p=0,594 
Sim:   =2,1 (dp=1,5)  

Não:   =2,4 (dp=0,9) 

PID>5%PS n.a. n.a. n.a. 

Na tabela 45, pode verificar-se as relações existentes entre os obstáculos 

ao tratamento alimentar transmitidos pelos participantes e os conhecimentos, 

nível de adesão relatada e pontuações obtidas na escala de perceção de saúde 

física e mental. Observando-se que os indivíduos que selecionam como principais 

obstáculos na adesão à terapêutica alimentar afirmações relacionadas com 
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fatores sensoriais, expressam pontuações de adesão ao tratamento em geral 

inferiores. Aqueles que selecionam obstáculos de ordem psicológica manifestam 

perceções de saúde física e mental inferiores, menores níveis de adesão ao 

tratamento geral da hiperfosfatemia e na adesão aos cuidados alimentares. A 

seleção de fatores de ordem fisiológica encontra-se relacionada com níveis de 

adesão ao tratamento alimentar superiores. Os indivíduos que selecionam 

barreiras relacionadas com falta de informação têm perceções de saúde física e 

saúde mental significativamente inferiores aos que não assinalam as mesmas. 

Aqueles que optam por afirmações relacionadas com o estilo de vida apresentam 

níveis inferiores de adesão ao tratamento da hiperfosfatemia. Os participantes 

que selecionam barreiras de natureza económica apresentam pontuações de 

perceção do estado de saúde mental significativamente inferiores e reportam 

níveis de adesão ao tratamento inferiores relativamente aos que não selecionam 

os fatores económicos com barreira ao cumprimento dos cuidados alimentares. 

Os que selecionam obstáculos de ordem motivacional apresentam pontuações na 

escala de conhecimentos significativamente superiores. A seleção de frases que 

se prendem com barreiras de ordem motivacional está relacionada com níveis 

médios significativamente superiores na escala de conhecimentos (Tabela 45). 
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Tabela 45 – Relação dos principais obstáculos na adesão à terapêutica alimentar com os conhecimentos, adesão relatada e perceção de saúde 
física e mental 

Obstáculos 
Dados 

Fatores 
sociais 

Fatores 
sensoriais 

Fatores 
psicológicos 

Fatores 
fisiológicos 

Falta de 
informação 

Estilo de 
vida 

Fatores 
económicos 

Decisão  

Conhecimento total 
 
 

 
 
Alimentos 

p=0,065 
Sim:   =12,0 
(dp=4,6) 
Não:   =9,8 
(dp=4,4) 
p=0,180 
Sim:   =8 
P25=5, P75=10 
Não:   =7 
P25=6, P75=9 

p=0,086 
Sim:   =12,1 
(dp=4,1) 
Não:   =10,0 
(dp=4,5) 
p=0,143 
Sim:   =8 
P25=7, P75=9 
Não:   =8 
P25=3, P75=9 

p=0,608 
Sim:   =10,9 
(dp=3,7) 
Não:   =11,6 
(dp=5,4) 
p=0,480 
Sim:   =8 
P25=6, P75=9 
Não:   =8 
P25=4, P75=9 

p=0,974 
Sim:   =11,2 
(dp=4,6) 
Não:   =11,2 
(dp=4,7) 
p=0,575 
Sim:   =8 
P25=6, P75=9 
Não:   =8 
P25=5, P75=9 

p=0,358 
Sim:   =10,3 
(dp=4,5) 
Não:   =11,5 
(dp=4,7) 
p=0,241 
Sim:   =8 
P25=6, P75=8 
Não:   =8 
P25=5, P75=9 

p=0,095 
Sim:   =13,9 
(dp=4,8) 
Não:   =10,8 
(dp=4,5) 
p=0,317 
Sim:   =9 
P25=6, P75=10 
Não:   =8 
P25=6, P75=9 

p=0,255 
Sim:   =9,7 
(dp=3,5) 
Não:   =11,4 
(dp=4,7) 
p=0,477 
Sim:   =8 
P25=4, P75=8 
Não:   =8 
P25=6, P75=9 

p=0,043 

Sim:   =15,0 
(dp=3,2) 
Não:   =10,9 
(dp=4,6) 
p=0,139 
Sim:   =9 
P25=8, P75=10 
Não:   =8 
P25=5, P75=9 

Adesão total 
 
 
 
 
Alimentar 

p=0,594 
Sim:   =24 
P25=22, P75=24 
Não:   =24 
P25=20, P75=24 

p=0,780 
Sim:   =4 
P25=4, P75=5 
Não:   =4 
P25=4, P75=5 

p=0,004 

Sim:   =23 
P25=20, P75=24 
Não:   =24 
P25=23, P75=25 

p=0,069 
Sim:   =4 
P25=4, P75=4,5 
Não:   =4 
P25=4, P75=5 

p=0,010 

Sim:   =23  
P25= 20,5, P75=24 
Não:   =24, 
P25=23,P75=25 
p=0,007 

Sim:   =4 
P25=4, P75=4 
Não:   =4  
P25=4 P75=5 

p=0,053 
Sim:   =22 
P25=19, P75=24 
Não:   =24 
P25=23, P75=24 

p=0,026 

Sim:   =4, 
P25=3,P75=5 
Não:   =4, 
P25=4,P75=5 

p=0,875 
Sim:   =24 
P25=19, P75=25 
Não:   =24 
P25=22, P75=24 

p=0,965 
Sim:   =4 
P25=4, P75=5 
Não:   =4 
P25=4, P75=5 

p=0,035 

Sim:   =20, 
P25=19,P75=23 
Não:   =24 
P25=22,P75=24 
p=0,674 
Sim:   =4 
P25=4, P75=5 
Não:   =4 
P25=4, P75=5 

p=0,003 

Sim:   =19 
P25=15,P75=21 

Não:   =24 
P25=23,P75=24 
p=0,192 
Sim:   =4 
P25=3, P75=5 
Não:   =4 
P25=4, P75=5 

p=0,696 
Sim:   =24 
P25=20, P75=25 
Não:   =24 
P25=22, P75=24 

p=0,450 
Sim:   =5 
P25=3, P75=5 
Não:   =4 
P25=4, P75=5 

Perceção de saúde física  p=0,291 
Sim:   =51 
(dp=23) 
Não:    =46 
(dp=21) 

p=0,983 
Sim:   =49 
(dp=22) 
Não:    =49 
(dp=23) 

p=0,010 

Sim:   =43 
(dp=20) 
Não:   =57 
(dp=22) 

p=0,061 
Sim:   =42 
(dp=23) 
Não:   =53 
(dp=21) 

p<0,001 

Sim:   =34 
(dp=18) 
Não:   =55 
(dp=21) 

p=0,366 
Sim:   =55 
(dp=20) 
Não:   =48 
(dp=23) 

p=0,242 
Sim:   =40 
(dp=24) 
Não:   =51 
(dp=22) 

p=0,468 
Sim:   =47 
(dp=25) 
Não:   =49 
(dp=22) 

Perceção de saúde mental p=0,102 
Sim:   =64 
(dp=23) 
Não:   =52 
(dp=28) 

p=0,856 
Sim:   =60 
(dp=25) 
Não:   =61 
(dp=25) 

p=0,002 

Sim:   =51 
(dp=25) 
Não:   =71 
(dp=21) 

p=0,136 
Sim:   =52 
(dp=27) 
Não:   =63 
(dp=24) 

p=0,007 

Sim:   =44 
(dp=27) 
Não:   =66 
(dp=22) 

p=0,790 
Sim:   =59 
(dp=18) 
Não:   =60 
(dp=26) 

p<0,001 

Sim:   =28 
(dp=18) 
Não:   =65 
(dp=22) 

p=0,526 
Sim:   =53 
(dp=20) 
Não:   =61 
(dp=25) 
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Ao observar a tabela 46, pode verificar-se que os indivíduos que 

selecionam afirmações respeitantes à categoria de fatores sensoriais, fatores 

psicológicos ou fatores fisiológicos apresentam maior grau de dificuldade sentida 

em seguir as recomendações alimentares relativamente aos que não selecionam 

estes tipos de barreiras. No que diz respeito à importância atribuída à alimentação 

pode constatar-se que os indivíduos que selecionam obstáculos de motivacional e 

os que não selecionam obstáculos de ordem fisiológica são os que atribuem 

maior importância à mesma. Os indivíduos que escolhem barreiras de ordem 

psicológica expressam possuir um relacionamento mais fraco com os 

profissionais de saúde relativamente aos que não escolhem. Aqueles que 

selecionam afirmações relativas ao estilo de vida como obstáculos ao 

cumprimento de cuidados alimentares possuem uma abordagem ao tema 

alimentação mais recente.  

Em anexo são apresentados alguns dos obstáculos estudados que não se 

encontraram relacionados com nenhum dado sociodemográfico (Anexo C – 

Tabela 47), clínico (Anexo D – Tabela 48 ), parâmetro analítico (Anexo E – Tabela 

49) ou dados antropométricos (Anexo F – Tabela 50).Fatores económicos, sociais 

ou de falta de informação não se encontraram relacionados com as variáveis 

estudadas na tabela 46 (Anexo G – Tabela 51). 
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Tabela 46 – Relação dos principais obstáculos na adesão à terapêutica alimentar com dados 

obtidos a partir do questionário 

Obstáculos 
Dados 

Fatores 
sensoriais 

Fatores 
psicológicos 

Fatores 
fisiológicos 

Estilo de vida Decisão 

Ultima vez que 
abordaram a 
alimentação       
 

  
a
 

p=0,523 
Sim:   =2,  
P25=1, P75=3 
Não:   =2,  
P25=1, P75=5 

p=0,555 
Sim:   =3,  
P25=1, P75=3,75 
Não:   =2,  
P25=1, P75=4 

p=0,322 
Sim:   =3,  
P25=1,5, P75=5 
Não:   =2,  
P25=1, P75=3 

p=0,043 

Sim:   =1,  
P25=1, P75=2,5 
Não:   =2,  
P25=1,5, P75=4 

p=0,454 
Sim:   =2,5,  
P25=1, P75=4 
Não:   =2,  
P25=1, P75=4 

Frequência com 
que abordam a 
alimentação  

p=0,839 
Sim:   =3,  
P25=2, P75=7 
Não:   =3,  
P25=2, P75=7 

p=0,692 
Sim:   =3,  
P25=2, P75=7 
Não:   =3,  
P25=2, P75=7 

p=0,417 
Sim:   =3,  
P25=2, P75=7 
Não:   =3,  
P25=2, P75=7 

p=0,985 
Sim:   =3,  
P25=2, P75=7 
Não:   =3,  
P25=2, P75=7 

p=0,555 
Sim:   =3,5,  
P25=3, P75=7 
Não:   =3,  
P25=2, P75=7 

Relacionamento 
com profissionais       

 

 

b
  

p=0,630 
Sim:   =1,  
P25=1, P75=2 
Não:   =1,  
P25=1, P75=2 

p=0,031 

Sim:   =1, 
P25=1, P75=2 
Não:   =1, 
P25=1, P75=1 

p=0,067 
Sim:   =1,5,  
P25=1, P75=2 
Não:   =1,  
P25=1, P75=2 

p=0,936 
Sim:   =1,  
P25=1, P75=2 
Não:   =1,  
P25=1, P75=2 

p=0,614 
Sim:   =1,  
P25=1, P75=2,5 
Não:   =1,  
P25=1, P75=2 

Grau de 
reabilitação 

p=0,795 
Sim:   =2,  
P25=1, P75=2 
Não:   =2,  
P25=1, P75=2 

p=0,109 
Sim:   =2,  
P25=1, P75=2 
Não:   =1,  
P25=1, P75=2 

p=0,911 
Sim:   =2,  
P25=1, P75=2 
Não:   =2,  
P25=1, P75=2 

p=0,918 
Sim:   =2,  
P25=1, P75=2 
Não:   =2,  
P25=1, P75=2 

p=0,780 
Sim:   =2,  
P25=1, P75=2 
Não:   =2,  
P25=1, P75=2 

Cuidados 
específicos no 
período das 
colheitas 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Importância da 
alimentação       
 

  
c
 

p=0,903 
Sim:   =2,  
P25=1, P75=2 
Não:   =1,  
P25=1, P75=2 

p=0,282 
Sim:   =2,  
P25=1, P75=2 
Não:   =1,  
P25=1, P75=2 

p=0,015 

Sim:   =2, 
P25=1,P75=2,5 
Não:   =1, 
P25=1, P75=2 

p=0,195 
Sim:   =1,  
P25=1, P75=2 
Não:   =2,  
P25=1, P75=2 

p=0,015 

Sim:   =1, 
P25=1,P75=1 
Não:   =2, 
P25=1, P75=2 

Motivo da 
importância da 
alimentação 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Grau de 
Dificuldade          
 
 

d
 

p=0,048 

Sim:   =3, 
P25=2, P75=3 
Não:   =2, 
P25=1, P75=3 

p=0,002 

Sim:   =3, 
P25=2,P75=3 
Não:   =2, 
P25=1, P75=3 

p=0,027 

Sim:   =3,  
P25=2, P75=3,5 
Não:   =2,  
P25=1, P75=3 

p=0,428 
Sim:   =3,  
P25=1,5, P75=4,5 
Não:   =3,  
P25=1, P75=3 

p=0,833 
Sim:   =2,5,  
P25=1, P75=3,25 
Não:   =3,  
P25=1, P75=3 

Tipo de 
dificuldade 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Falha no 
tratamento da 
hiperfosfatemia 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

a
 “Esta semana”=1; “A semana passada”=2; “Há um mês atrás”=3; “Há mais de um mês atrás”=4

  

b
 “Muito Boa”=1; “Boa”=2;  

c
 “Muito Importante”=1; “Importante”=2; “Moderadamente”=3 

d
 “Nenhuma dificuldade”=1; “Pouca dificuldade”=2; “Dificuldade Moderada”=3; “Muita Dificuldade”=4 
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Considerações gerais 

Após a análise dos resultados obtidos é possível desenvolver duas linhas 

de discussão, uma relacionada com o que é obtido com a presente investigação 

e, outra relacionada com a relação entre o que é obtido e o que se encontra 

descrito na literatura. 

Os resultados desta investigação permitem, antes de mais, caracterizar a 

amostra relativamente a diferentes aspetos. 

A média de idades da amostra em estudo foi de 61,4 anos (dp=14,0), a 

maioria pertence ao sexo masculino, possui o 1 º ciclo de estudos e relativamente 

ao estado civil são casados, dados semelhantes aos descritos na literatura. O 

relatório do NHANESIII testemunha que a IRC é mais prevalente em pessoas com 

idade superior a 60 anos (39,4%), com menor nível de escolaridade (22,1%) (2). 

Em Portugal, a prevalência de doentes com TSFR é superior no sexo masculino 

em todas as modalidades de tratamento e a idade média a nível nacional dos 

doentes em HD é de 65,02 anos com notável assimetria regional (4). No que 

respeita à situação profissional, apenas 26,8% dos doentes a mantêm, dados 

inferiores aos publicados pelo estudo DOPPS, que relatam que 30% dos doentes 

na Europa mantêm-se ativos profissionalmente. As reformas precoces são 

comuns nesta população devido às limitações relevantes inerentes à doença renal 

e tratamento dialítico (46).  

A diabetes, seguida da hipertensão é a principal causa de DRC em estádio 

5 dependente de diálise em todo o mundo, tanto em países desenvolvidos como 

emergentes (2, 3, 47). No presente estudo, as glomerulonefrites crónicas constituem 

a principal causa de IRC (28,1%), dado distinto ao descrito na literatura. Os dados 

do Registo Europeu revelam que a percentagem de diabéticos que entram em 



 

 60 

TSFR está entre 15% e 45%, enquanto devido à glomerulonefrite essa 

percentagem é de 7% a 29% (48). Os dados portugueses referem que 32% dos 

doentes incidentes em HD e 25% dos doentes prevalentes têm como etiologia da 

DRC a diabetes (4). A IRC é mais prevalente em pessoas com diabetes (40,2%), 

HTA (24,6%) e DCV (28,2%) (2).  

Relativamente ao Kt/V médio e à duração média da sessão de HD 

(minutos), os valores apurados neste estudo são superiores aos observados no 

estudo DOPSS, que são de 1,38 e 234 minutos, respetivamente. As diferenças 

ainda se acentuam mais quando se compara a percentagem de doentes com Kt/V 

inferior a 1,2 que no estudo DOPPS é de 30% e no presente estudo é de apenas 

2,8%. Os autores defendem que esta percentagem tão elevada é uma 

preocupação, pois valores de Kt/V aquém de 1,2 têm sido associados ao risco 

aumentado de mortalidade (32). As diferenças observadas na duração média do 

tratamento podem ser devidas aos 4 doentes do sexo masculino incluídos no 

estudo em PRHD noturna, pois observando o sexo feminino a duração média do 

tratamento apesar de superior já se aproxima mais (239 (24,9) minutos) do 

descrito. As diferenças observadas nos valores médios de Kt/V podem dever-se 

ao facto de neste estudo se ter utilizado os valores de Kt/V obtidos a partir da 

leitura de clearance on-line (OCM), enquanto que no estudo DOPPS se utilizou o 

Kt/V calculado a partir da fórmula de Daugirdas e col. (49). Porém, Breitsameter e 

col., num estudo com o objetivo de comparar diferentes fórmulas para o cálculo 

do Kt/V, apurou valores médios de OCM inferiores aos calculados pela fórmula de 

Daugirdas, concluindo que a relação entre os dois métodos é fraca, positiva e 

significativa (R=0,346; p=0,011) (38). O mesmo acontece com os valores de nPNA, 

o estudo DOPPS apura um valor médio de 1,09 g/kg/dia (32) e no presente estudo 
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este valor sobe para 1,22 g/kg/dia. Contudo, as fórmulas utilizadas foram as 

mesmas e ajustadas para o dia da semana das colheitas como descreve Depner 

e col. (50), o que pode significar que a amostra deste estudo, tem efetivamente 

uma ingestão proteica superior à observada na população DOPPS. Esta ingestão 

proteica superior não está associada a valores séricos de fósforo pré-diálise 

maiores (média de 4,8 mg/dl), pelo contrário o estudo DOPPS reporta valores 

médios de fósforo sérico pré-diálise (5,5 mg/dl) superiores (32). Estas diferenças 

observadas podem dever-se ao facto da eficácia dialítica na população DOPPS 

ser inferior ou às técnicas de doseamento utilizadas. 

Relativamente aos dados laboratoriais utilizados, o estudo DOPPS chega a 

valores médios de albumina sérica pré-diálise iguais aos presentemente apurados 

de 3,9 g/dl (32) porém, ainda assim, inferiores aos preconizados pelas 

recomendações europeias e americanas (albumina ≤ 4,0 g/dl; EBPG e NKF-

K/DOQIS) (40, 41). A albumina é o marcador nutricional mais utilizado na prática 

clínica. Com hipoalbuminemia grave (albumina ≤ 3,5 g/dl), foram encontrados 

apenas 2,8% dos doentes. Estes valores mais baixos do que os recomendados 

podem dever-se ao facto das colheitas serem relativas ao primeiro dia da semana 

e por isso a albumina estar hemodiluída ou à técnica de determinação utilizada 

(verde de bromocresol). 

Valores de produto fosfo-cálcico superiores a 55 mg2/dl2 têm sido 

associados a um maior risco de calcificação vascular e menor sobrevivência. 

Incrementos deste podem dever-se a hipercalcemia, hiperfosfatemia ou ambos. 

Porém, tem sido descrita maior importância relativa da fosfatemia na geração de 

produtos fosfo-cálcicos superiores (26). Daí, as correlações muito fortes e 
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significativas observadas, neste estudo, entre a média dos produtos fosfo-cálcicos 

e dos valores séricos de fósforo.  

O peso médio de 65,6 kg e IMC médio de 23,8 kg/m2 observados na 

população alvo do estudo DOPPS são inferiores aos da amostra em estudo, 

porém a percentagem média de ganho de PID é semelhante (3,5%). As 

recomendações americanas e europeias para os doentes em HD aconselham um 

IMC superior a 23 kg/m2. Sendo que, no sexo masculino deve ser mantido acima 

de 23,6 kg/m2 e acima de 24,0 kg/m2 para o sexo feminino (40, 41). Assim sendo, o 

valor médio de IMC apesar de superior ao do estudo DOPPS encontra-se dentro 

destas recomendações. A relação significativa, negativa e fraca (r=-0,364; 

p=0,002) observada entre o Kt/V e o IMC está de acordo com o encontrado no 

estudo DOPPS (32). Vários estudos têm demonstrado menor risco de mortalidade 

em indivíduos com maior IMC e maior dose de diálise (51, 52), pelo que os autores 

sugerem que se deve ter em maior consideração o volume corporal quando se 

prescreve a dose de diálise (32). 

 O presente estudo aponta para que os indivíduos mais jovens, divorciados, 

com doses mais elevadas de captadores de fósforo prescritos, que apresentam 

ganhos mais altos de PID, com valores séricos superiores de: ureia, PTH, nPNA e 

produto fosfo-cálcico têm maior propensão a apresentar ou a desenvolver 

hiperfosfatemia. O facto de doentes mais idosos apresentarem valores de fósforo 

mais baixos, tem sido descrito na bibliografia (23, 53) e pode ser explicado através 

da fisiologia do envelhecimento, com a falta de apetite (54) e a diminuição de 

absorção (55), mas também através de hábitos alimentares distintos (56). Hays e 

col. defendem que a perda de apetite é multifatorial, prendendo-se com 

mecanismos não fisiológicos e fisiológicos (54). Lopes e col., ao avaliarem os 
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consumos alimentares na população saudável do Porto obtiveram médias de 

ingestão de fósforo inferiores e prevalência de inadequação de ingestão de 

fósforo superiores em indivíduos desta faixa etária. Este achado poderá estar 

relacionado com uma menor ingestão proteica após os 50 anos (56). 

Sendo a ureia e o nPNA indicadores de ingestão proteica a relação 

observada corresponde à esperada e descrita também por outros autores(24). 

Outras associações inversas entre o tempo em PRHD, e o Kt/V com a fosfatemia 

descritas por outros estudos, são opostas aos resultados presentemente 

apurados (23, 24). O facto de não se ter encontrado relações significativas entre o 

Kt/V e a fosfatemia pode dever-se à amostra por nós estudada apresentar valores 

elevados de Kt/V. Este facto representa ainda uma vantagem na interpretação 

dos resultados, visto resultar provavelmente numa maior homogeneidade do 

efeito da eficácia de diálise nos resultados, o que, não se verificando, poderia 

atuar como forte confundidor. 

A associação entre valores mais elevados de PTH e fósforo coincide com 

os achados da maioria dos estudos, havendo porém exceções (24). Um estudo 

recente, concluiu que o controlo fosfatemia é mais difícil em doentes com PTH 

elevada e que quando esta é reduzida de forma eficaz, independentemente do 

tratamento, o controlo do fósforo sérico é melhor (57).  

Relativamente à associação positiva entre o número de captadores 

prescritos e a fosfatemia, poderá indicar uma adesão aquém da desejada ou um 

desconhecimento sobre o tratamento farmacológico. Este resultado vai de 

encontro com o descrito na bibliografia em que níveis mais baixos de fósforo são 

previstos pelos efeitos combinados de uma maior adesão ao tratamento 
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farmacológico, idade avançada e ao maior tempo em PRHD, explicando 12% da 

variância dos níveis de fósforo (23). 

Tal como observado por outros autores (23, 53), aumentos de PID superiores 

estão relacionados positiva e significativamente com os níveis de fósforo sérico, o 

que poderá portanto estar relacionado com uma menor adesão às instruções 

alimentares e à terapêutica com agentes captadores de fósforo. Maiores ganhos 

de PID têm, de facto, sido associados a uma menor adesão e, 

consequentemente, a um risco de mortalidade 12 a 35% superior (23, 35, 58-60). 

Rambod e col, ao estudarem a adesão ao tratamento alimentar em geral e 

à restrição de líquidos em 200 doentes em PRHD recrutados aleatoriamente, não 

encontram qualquer relação entre a fosfatemia e o sexo, a idade, a situação 

financeira, o estado civil e o tempo em PRHD (61). 

 O facto de o inquérito ter sido entregue após os resultados analíticos serem 

divulgados pode justificar a ocorrência dos participantes que apresentam pelo 

menos um valor de fósforo superior a 5,5mg/dl expressarem uma abordagem ao 

tema alimentação por parte dos profissionais de saúde mais recente.  

No que diz respeito à perceção do estado de saúde, tanto a componente 

física como a mental média, apuradas neste estudo são inferiores às relatadas no 

estudo de validação do instrumento SF-8 na população portuguesa não doente 

(componente física média 75; componente mental média 73) (43). O que está de 

acordo com o descrito na literatura, em que, doentes em HD apresentam pior 

qualidade de vida e estado funcional, do que indivíduos saudáveis (62). Apesar de 

neste estudo se observar uma tendência para o sexo feminino apresentar 

perceções saúde inferiores, no estudo de validação português do SF-8, na 

população saudável (43) e noutros estudos que utilizam o SF-36 na população em 
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HD (63, 64) estas diferenças entre sexos nas perceções de saúde são significativas. 

Bakewell e col., justifica estas diferenças com a empregabilidade e o grau de 

escolaridade ser superior no sexo masculino; e a longevidade ser maior no sexo 

feminino, assim como, a maior prevalência de outras patologias (64). Spiegel e col. 

referem que a componente física é mais afetada do que a componente mental nos 

doentes em HD (65), dados consistentes com os apresentados apesar do 

instrumento utilizado não estar validado na população em HD.  

A perceção do estado de doença tem sido caraterizada como um fator que 

prevê uma série de resultados psicossociais e clínicos em doentes com IRC 

dependentes de diálise. Dentro destes resultados incluem-se a não adesão, 

depressão e, até mesmo sobrevivência (66, 67). A perceção de estado de saúde 

tanto para a componente física, como para a mental, não apresenta qualquer tipo 

de relação significativa quer com os níveis de fósforo sérico, quer com os níveis 

de adesão reportada pelos participantes. São poucos os trabalhos que utilizam os 

níveis de fósforo sérico como indicador de adesão ao tratamento. O'Connor e col. 

estudaram a associação entre as representações de doença e vários outcomes 

fisiológicos de comportamento não-aderente, entre eles a fosfatemia, e, 

concluíram que doentes com representações emocionais mais negativas 

(volumes de função residual inferiores a 500 ml/dia) apresentavam níveis de 

fósforo sérico mais baixos, pressupondo uma maior adesão à medicação e aos 

cuidados alimentares neste grupo (68). Já, outros autores, sustentaram que a 

perceção de doença não é um fator preditor de marcadores biológicos que 

possam ter influência nos resultados clínicos, nomeadamente nos níveis de 

fósforo (23, 69). 
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No que se refere aos níveis de adesão reportados, investigações prévias 

obtêm também resultados que são alvo de inconsistência. Se há autores que 

verificam que as perceções de doença afetam os comportamentos de adesão (23, 

70), outros há que observam o inverso (29, 35). Porém uma recente revisão, com o 

intuito de estudar a perceção do estado de doença e a sua relação com outros 

resultados na IRC, concluiu que as representações de doença se encontram 

associadas a vários resultados, entre eles a não adesão (66). Com base numa 

outra revisão da literatura existente, a relação consistente entre os sintomas 

depressivos e adesão à dieta em doentes com IRC dependentes de diálise não 

está claramente estabelecida. (29). A diversidade de instrumentos utilizados quer 

para avaliar a perceção de saúde, quer para estimar a adesão, justifica a 

incoerência dos resultados bem como impossibilita a comparação de diferentes 

estudos. 

Apesar de os resultados observados neste estudo não serem os 

esperados, no que respeita à influência da perceção do estado de saúde sobre o 

tratamento da hiperfosfatemia é de destacar que as representações de doença 

são avaliadas dentro de uma estrutura de autorregulação. Nesta estrutura, após o 

início da doença, os doentes desenvolvem um conjunto organizado de crenças 

que determinam os comportamentos voltados para a gestão da mesma, pelo que, 

as perceções de doença têm vindo a ser relacionadas com resultados 

psicológicos e clínicos importantes, tais como: stresse psicológico, 

comportamento saudável e resultados funcionais, em diversas patologias. Para 

além, de ter vindo a demonstrar um valor preditivo útil na IRC (66). 

A média dos conhecimentos obtidos neste estudo (55,5% ou 11,1 (4,5) 

pontos) é inferior à observada em estudos anteriores (24, 71). Nerbass e col., 
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obtiveram um nível de conhecimentos no que diz respeito às consequências e 

tratamento da hiperfosfatemia de 79,1% (71) e Nisio e col., de 78,5% (24). Esta 

diferença considerável na pontuação média obtida entre o presente estudo e 

outros estudos pode dever-se ao facto de a nossa amostra ser notavelmente mais 

idosa, ter um menor nível de escolaridade, e/ou ao facto das estratégias 

implementadas não serem suficientemente claras para a população em causa. De 

facto, no presente estudo verificou-se que quanto maior a escolaridade e menor a 

idade mais altas são as pontuações obtidas a partir da escala de conhecimentos.  

No nosso estudo os doentes os que referem não possuir função renal 

residual conseguem identificar mais conjuntos de alimentos com elevado teor em 

fósforo e com os quais devem ser tomados os captadores de fósforo. O que pode 

talvez ser explicado pelo facto destes doentes acreditarem que têm mais fatores 

de risco associados à sua doença de base e como tal se encontrarem mais 

recetivos a adquirirem conhecimentos que permitam evitar futuras complicações 

ou consequências adversas. 

Observam-se resultados controversos quando se estuda a relação entre 

informação/conhecimento e adesão ao tratamento. Alguns autores concluíram 

que as pontuações nas escalas de conhecimento dos doentes em PRHD são 

semelhantes, entre indivíduos que apresentam ou não hiperfosfatemia (24, 72). 

Durose e col., ao estudarem 71 doentes em PRHD demonstraram que os doentes 

menos aderentes ao tratamento da hiperfosfatemia são os que possuem um 

conhecimento mais alargado acerca das respetivas restrições alimentares e 

consequências inerentes (34). Porém, outros autores relatam que a adesão 

aumenta (menores níveis de fósforo sérico) com os conhecimentos dos doentes 
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relativos à dieta (73, 74) e quando estes compreendem as consequências da 

hiperfosfatemia (75).  

Os resultados da presente investigação parecem indicar que os indivíduos 

que apresentam ao longo dos 7 meses pelo menos um valor de fósforo superior a 

5,5 mg/dl possuem um nível de conhecimentos total sobre o tratamento da 

hiperfosfatemia superior, têm maior consciência das consequências da 

hiperfosfatemia e selecionam mais conjuntos de alimentos com que é adequado 

tomar os captadores de fósforo. Ou seja, se estes resultados podem, por um lado 

sugerir que as intervenções (educação alimentar e/ou plano alimentar 

estruturado) instituídas ao longo dos 7 meses surtiram efeito ao nível da 

informação. Por outro lado, como não se verificam quaisquer outro tipo de relação 

entre as pontuações obtidas na escala de conhecimento e os níveis de fósforo 

médios ou do mês de aplicação do questionário, bem como com os níveis de 

adesão reportados, pode significar que as mudanças conseguidas ao nível dos 

conhecimentos não conduzem obrigatoriamente a modificações comportamentais. 

Isto é, o facto de o doente saber, não quer dizer que ele cumpra efetivamente as 

prescrições. 

O conhecimento nutricional de pacientes em HD, embora superior ao da 

população geral, é inferior no que diz respeito ao fósforo em relação a outros 

nutrientes como proteínas, sódio, potássio (72). Reddy e col., ao avaliarem o efeito 

de programas estruturados de educação alimentar e de captadores de fósforo em 

108 indivíduos em PRHD, concluíram que estes aumentam significativamente os 

conhecimentos dos doentes e levam a mudanças nos comportamentos que se 

refletem na diminuição dos níveis de fósforo sérico a longo prazo (22). Resultados 

semelhantes foram observados por Gardulf e col., ao avaliarem 43 doentes com 
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IRC em estádios 4 e 5 durante 12 meses, obtiveram uma redução do fósforo 

sérico de 1,87 mmol/l que permaneceu durante o follow-up (76). Uma recente 

meta-análise que comparou 7 estudos randomizados com um total de 524 

doentes com hiperfosfatemia verificou que intervenções educativas que visem a 

redução do fósforo sérico em doentes com hiperfosfatemia podem surtir efeito 

dependente do tempo de intervenção, com uma redução média de 0,76 mg/dl. 

Quando os mesmos autores incluem o critério de inclusão duração de intervenção 

superior ou igual a 4 meses esta redução média passa a ser de -1,07 mg/dl (77). 

Assim sendo, programas de educação alimentar devem ser implementados, 

podendo contribuir para um controlo mais eficaz dos níveis de fósforo, para a 

redução de custos e melhoria na qualidade do atendimento neste grupo de 

doentes (72).  

 A adesão é definida como o envolvimento ativo, voluntário e colaborativo 

por parte do doente de forma a produzir um resultado terapêutico desejado ou 

preventivo, e assim sendo implica a participação consciente do mesmo nos seus 

cuidados de saúde (78). 

Faltar às sessões de diálise ou reduzir a sua duração tem sido associado a 

um maior risco de mortalidade (risco relativo 1,30; 25 a 30%) por diversos estudos 

(58, 59). 

As taxas de não-adesão descritas na literatura, relativas às sessões de HD 

variam entre 0 a 32,3% (30). Neste estudo, a taxa média de não adesão foi de 

3,3%, relacionada apenas com a diminuição do tempo de HD prescrito (11,3%; 

n=8 da amostra), pois nenhum dos participantes faltou às sessões de HD. 

Comparativamente, no estudo DOPPS, 0,6% dos doentes faltam a uma ou mais 

sessões de HD e 9% diminuem o tempo de HD prescrito mais de 10 minutos (32). 
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De salientar que, apesar da percentagem de doentes que refere ter diminuído a 

duração da sessão de HD ser superior à relatada no estudo DOPPS, apenas 1 

não está relacionado com o motivo de intercorrências clínicas ou decisões 

médicas. Assim sendo, a comunicação destes resultados deve ser prudente, pois 

a diminuição nas pontuações de adesão reportados pelos doentes à HD não 

depende dos próprios, ou seja, não foi um ato voluntário; e o termo adesão 

implica autonomia (79). A “não-adesão” por diminuição do tempo de HD está 

associada a valores séricos de fósforo mais elevados, e tende a relacionar-se 

com doentes mais jovens, solteiros e que vivem sós. Kim e col. descreveram uma 

taxa de frequência ao tratamento e de sessão de HD concluída inferior à 

observada neste trabalho, 90,7% e 84,1%, respetivamente. Contudo, verificou à 

semelhança do observado no presente estudo, que os doentes mais velhos e 

casados ou em união de facto apresentam pontuações de adesão ao tratamento 

dialítico superiores (23). 

Pontuações mais elevadas de “adesão” à HD encontram-se também 

relacionadas com Kt/V médios inferiores, produtos fosfo-cálcicos inferiores, 

aumentos de PID inferiores e ganhos de PID inferiores a 5% do PS.  

 Geralmente, níveis de adesão mais elevados ao tratamento farmacológico 

são observados em doenças com inícios agudos e cuja administração necessita 

de ser supervisionada (78). Em doentes crónicos que não têm nenhum desconforto 

ou risco evidente e naqueles em que o regime terapêutico requer mudanças 

acentuadas no estilo de vida, os níveis de adesão observados são inferiores (78).  

As taxas de não-adesão ao tratamento farmacológico descritas em estudos 

anteriores variam entre 1,2 a 81% (30). Kim e col. observaram que a maioria dos 

doentes perceberam a importância da medicação (98%) e não referiram 
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dificuldade em seguir o regime terapêutico (80,1%). Mas, mesmo assim, 

verificaram a existência de uma taxa de não adesão ao tratamento farmacológico 

de 31,8% (23), inferior à observada numa revisão por Karamanidou e col., que ao 

compararem 54 estudos descreveram uma taxa de não adesão média de 50% 

(22% a 74%) (36), e portanto superior à descrita na presente investigação que é de 

20,4%. 

É de salientar que alguns indivíduos que não têm pontuação máxima de 

adesão ao tratamento farmacológico não têm prescrito qualquer captador, 

resultando no desconhecimento da terapêutica prescrita. É possível que tal 

achado justifique o facto de não se encontrar uma relação (negativa) significativa 

entre o número de captadores e a adesão reportada (complexidade do regime 

terapêutico).  

Neste âmbito, é também de realçar outro facto que deve ser tido sempre 

em conta quando se fala de adesão: os conhecimentos que os doentes têm 

relativamente à toma dos captadores de fósforo. Ao observar os resultados, 

verifica-se que apesar da maior parte da amostra conhecer o momento em que 

deve tomar a medicação, a maior parte dos participantes não seleciona 

adequadamente nenhum conjunto de alimentos com os quais é mais apropriado 

tomar a medicação e, destes a maioria tem prescrito pelo menos um captador de 

fósforo por dia. Mesmo assim, presencia-se que quanto maior é a adesão relatada 

ao tratamento farmacológico, mais baixos são tanto os níveis de fósforo sérico 

como o produto fosfo-cálcico. Nebrass e col. observaram que 42% dos doentes 

acreditam que os captadores devem ser tomados com refeições cuja composição 

de alimentos é pobre em fósforo (24).  
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Relativamente ao tratamento farmacológico no presente estudo os dados 

sociodemográficos não se encontram associados aos níveis de adesão. Contudo, 

outros autores têm verificado que alguns dados sociodemográficos, 

nomeadamente a idade e o estado civil, interferem com a adesão ao tratamento, 

sendo os indivíduos mais idosos e os casados ou em união de facto os mais 

aderentes. Em diversos estudos, o fator idade parece ser o mais importante e 

mais consistentemente associado à adesão ao tratamento farmacológico (36, 80). 

Porém outros fatores como a dependência para as atividades da vida diária, a 

função cognitiva, o custo comportado pela medicação, os efeitos secundários dos 

fármacos e as diferenças de estilo de vida têm sido associados à adesão da 

terapêutica (78). Os mais aderentes ao tratamento farmacológico são aqueles que 

apresentam: níveis de fósforo mais baixos (23), maior número de comorbilidades, 

menor número de captadores de fósforo prescritos e menor complexidade no 

regime terapêutico (78) .  

As taxas de adesão reportadas ao tratamento farmacológico são muito 

variáveis, podendo advir ou não dos diferentes métodos utilizados na avaliação. 

De qualquer forma, alguns autores defendem que a avaliação com o recurso a 

questionários pode subestimar as taxas de adesão (78). E assim sendo, não se 

identificam os doentes não aderentes, impedindo a possibilidade de intervir no 

seu comportamento e conduzindo consequentemente ao aumento das doses de 

captadores (78, 80), afetando assim a relação custo-eficiência nas unidades de 

diálise. Com o aparecimento no mercado de captadores cada vez mais caros, 

torna-se indispensável avaliar o mais detalhadamente possível a adesão aos 

fármacos e as causas determinantes de não adesão (80). 
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 A não adesão ao tratamento alimentar tem sido relacionada com um maior 

risco de complicações e mortalidade, sendo considerada como um importante 

determinante de resultados de saúde na IRC (29). 

As taxas de não adesão descritas na literatura ao tratamento alimentar em 

geral, variam entre 1,2 a 82,4% (23). No caso particular do tratamento alimentar da 

hiperfosfatemia, as taxas de não adesão variam entre 19 a 57% (31). No presente 

estudo, a taxa média de não adesão reportada aos cuidados alimentares foi de 

16%, e, portanto inferior ao limite descrito por Denhaerynck e col. (31).  

Devido à sua patologia a maioria dos participantes refere a sua 

alimentação como muito importante ou importante. A maioria refere não ter 

grande dificuldade em seguir as prescrições alimentares, sendo contudo a 

capacidade para resistir a certos tipos de alimentos não recomendados reduzida. 

Kim e col., também concluíram que a maioria dos doentes (92,1%) tem 

consciência da importância que as recomendações alimentares e destacam que 

57,6% revelam dificuldades em resistir a alguns alimentos potencialmente 

nocivos, contudo a taxa média de adesão reportada é inferior à observada neste 

estudo (68,2%) (23). 

O nível de adesão citado aos cuidados alimentares apresenta uma 

associação negativa, fraca e significativa apenas com o valor de fósforo médio de 

7 meses. Kim e col., não obtêm relações significativas entre a adesão ao 

tratamento alimentar e os níveis de fósforo sérico (23). Denhaerynck e col., 

sugerem que a falta de relações ou as relações fracas observadas na literatura 

entre a adesão reportada ao tratamento alimentar e o controlo da fosfatemia se 

prende com a inexistência: de uniformidade dos diversos métodos de avaliação 

da adesão e de pontos de corte clinicamente validados (31). Outro dos problemas 
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das tentativas de estabelecer estas relações é o facto dos níveis séricos de 

fósforo dependerem de muitos outros fatores para além da alimentação (29). 

Apesar da relação entre a adesão reportada à alimentação e o número de 

alimentos identificados como tendo maior teor de fósforo ou o nível de 

conhecimentos ser não significativa, é de salientar que a maior parte dos 

indivíduos que identificam corretamente 8 a 10 alimentos como tendo maior 

conteúdo deste mineral não refere um nível de adesão máximo. O que indica que 

os conhecimentos per si não influenciam nem determinam a adesão à terapêutica, 

contudo o estudo simultâneo da adesão e conhecimentos é indispensável, pois 

não se pode ser aderente a determinado tratamento se não se sabe do que ele 

consta.  

No presente estudo, o nível de adesão referido ao tratamento alimentar 

apenas apresentou relações significativas diretas com a idade; e inversas com a 

escolaridade, o produto fosfo-cálcico e o ganho de PID superior a 5%. Saran e 

col., ao avaliarem 14930 doentes verificaram que os mais jovens, os divorciados 

os que vivem sozinhos, os desempregados e os que apresentam maior número 

de comorbilidades são mais propensos a comportamentos de não adesão aos 

cuidados alimentares (58). Dados condicentes com os apresentados, relativamente 

à adesão ao tratamento alimentar e a escolaridade, são descritos por outros 

autores (29, 34). Outros estudos têm verificado que o nível de adesão ao tratamento 

alimentar prescrito é também superior nos doentes com maiores possibilidades 

económicas (23) e maior apoio social (29, 34), fatores não estudados no persente 

trabalho. 

 A discrepância observada nos níveis de adesão ao tratamento alimentar 

presenciados por diversos estudos, está provavelmente relacionada com a 
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diversidade de medidas usadas, ora marcadores biológicos com pontos de corte 

distintos, ora medidas de autorrelato (questionários) com todas as desvantagens 

que advêm do seu uso.  

Na presente investigação, utiliza-se como referência para avaliar a adesão 

ao tratamento da hiperfosfatemia os níveis de fósforo sérico. É sabido que, para 

além da adesão à terapêutica alimentar, farmacológica ou dialítica, muitos outros 

fatores, interferem com esses níveis. A função residual, as comorbilidades, o 

hipercatabolismo, o estado nutricional, o equilíbrio hormonal e ácido-base, a 

prescrição concomitante de calcitriol e seus análogos, são alguns deles. O ponto 

de corte utilizado foi o recomendado pelas K/DOQI, apesar de diferentes estudos 

utilizarem valores que variam entre 5 a 7,5 mg/dl.  

A taxa média de adesão reportada ao tratamento da hiperfosfatemia foi de 

90,4%. A adesão reportada ao tratamento farmacológico (79,6%) foi mais baixa, 

do que a reportada à alimentação (84%) e do que a reportada ao tratamento 

dialítico (96,7%). No entanto, uma parte considerável da amostra quando 

questionada acerca do que falha no tratamento da hiperfosfatemia refere a 

ingestão elevada de alimentos ricos em fósforo, como principal causa. Lam e col., 

num estudo com 173 doentes em diálise peritoneal com o objetivo de avaliar a 

adesão reportada ao tratamento em geral neste grupo de doentes, concluiu que a 

adesão ao tratamento alimentar (38%) é inferior ao tratamento farmacológico 

(83%) ou dialítico (93%) (79).  

É possível que as associações fracas apuradas entre o nível de adesão 

reportado e os níveis de fósforo sérico sejam explicadas pelo facto do 

questionário aplicado, medida de autorrelato, possa levar a apreciações 

subjetivas, com o inconveniente da possibilidade de enviesamento dos resultados. 
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É também, importante relembrar que o questionário foi aplicado num único 

momento e que a adesão a determinada terapêutica, pode sofrer variações ao 

longo do tempo. 

No que diz respeito às características sociodemográficas da presente 

amostra verifica-se que quanto maior é a idade, maior é o nível de adesão total 

referido, semelhante ao anteriormente descrito em que os indivíduos mais novos 

referem ser menos aderentes (79, 81). Alguns autores, sugerem que a interferência 

com os hábitos diários, seja com o horário de trabalho ou com o contexto de vida 

social, pode motivar as menores taxas de adesão observadas, nos doentes mais 

novos, pois têm uma vida social mais ativa (80). Por outro lado os doentes mais 

jovens valorizando menos as consequências da doença e mais autónomos 

adotam com maior dificuldade as recomendações médicas. A dependência 

crescente dos mais idosos (ao cuidado de terceiros) pode implicar a maior 

adesão, aos regimes terapêuticos instituídos (78).  

Na tentativa de melhorar os resultados clínicos dos doentes em diálise, é 

fundamental ir além do nível de conhecimentos, e, da descrição das taxas e 

padrões de adesão. Assim, com o intuito de compreender os motivos para estes 

comportamentos é cada vez mais importante estudar os obstáculos ao tratamento 

com o objetivo de criar estratégias que facilitem a adesão ao mesmo. 

As crenças sobre medicamentos, no que diz respeito à necessidade do seu 

uso e efeitos secundários têm sido descritas como fatores importantes e 

determinantes na não adesão intencional (66). Wileman e col. observaram que 

14,5% dos doentes em estudo, eram propositadamente não aderentes à 

terapêutica farmacológica, apresentando níveis de fósforo sérico superiores (82). 

No presente estudo, apenas um doente relata não adesão intencional. Os motivos 
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de não adesão mais frequentes são: “Esqueci-me de os tomar” seguido de 

“Esqueci-me de os pedir”, resultados de acordo com o descrito por Kim e col. e 

Toussaint e col., em que o esquecimento como motivo para a não adesão foi de 

75% e de 35%, respetivamente (23, 83). Os efeitos secundários, particularmente os 

sintomas digestivos causados pelos captadores de fósforo não foram assumidos 

por nenhum doente como motivo de não adesão, porém Walker e col. 

encontraram esta causa como razão de não adesão (84). Outros motivos de 

incumprimento descritos estavam relacionados com o sabor, a apresentação e o 

número de comprimidos prescritos (80). Neste sentido, Hutchison e col. defendem 

que a preferência do doente e a adesão ao tratamento prescrito são, pelo menos 

tão importantes como a eficácia do captador prescrito (85). 

Apesar de no presente trabalho não se ter investigado as crenças dos 

doentes sobre os captadores de fósforo, estas têm sido descritas como uma 

forma de explicar as taxas de adesão ao tratamento farmacológico (82), 

nomeadamente, o facto de os doentes duvidarem da sua eficácia (83), da dúvida 

relativamente à natureza química e do conhecimento ou sensibilização limitado 

relativamente ao motivo pelo qual o fármaco é prescrito (36, 86).  

No presente estudo quem se esquece sabe mais, tanto sobre a toma da 

medicação, como sobre o tratamento em geral da hiperfosfatemia, pelo que caso 

fossem aderentes poderiam usufruir de melhores resultados clínicos. Neste 

trabalho, os doentes que se esquecem de tomar a medicação são mais novos, 

ativos, possuem um maior nível de escolaridade e reportam um nível de adesão 

tanto total como para o tratamento farmacológico inferior. Pelo que, estratégias 

que visem ultrapassar o esquecimento, como por exemplo lembretes no telemóvel 
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para tomar a medicação, integração da família, educar o doente a transportar 

alguns medicamentos consigo podem ajudar ultrapassar este tipo de obstáculos. 

Toussaint e col. alertam para o investimento na educação multidisciplinar 

como possível forma de ajudar os doentes a melhorar o seu controlo e os níveis 

de adesão (83). De facto os níveis de conhecimentos apresentados encontram-se 

aquém do desejável e constituem uma barreira fundamental para a adesão. Camp 

e col., num estudo caso controlo, verificaram que o grupo de intervenção sujeito a 

educação e aconselhamento personalizado sobre os captadores de fósforo 

melhoraram não só a adesão ao tratamento farmacológico, como também o nível 

de conhecimentos, diminuindo os níveis de fósforo sérico (87). 

Como já referido a alimentação desempenha um papel importante no 

tratamento da hiperfosfatemia. Apesar das vantagens já descritas o cumprimento 

dos cuidados alimentares constitui um desafio árduo pois, o tratamento alimentar 

de doentes em PRHD é rigoroso e a maior parte das vezes exige alterações 

profundas nos hábitos alimentares e estilos de vida (44). Assim, torna-se fulcral 

avaliar os obstáculos ao tratamento alimentar da hiperfosfatemia, e implementar 

medidas que encorajem os indivíduos a superar os mesmos.  

Fatores sociais, sensoriais e psicológicos são as barreiras mais 

frequentemente mencionadas neste e noutros estudos (44). Porém, os indivíduos 

que apresentam níveis de fósforo ou produtos fosfo-cálcicos mais altos, são os 

que selecionam obstáculos relacionados com o estilo de vida, fatores 

económicos, sensoriais e psicológicos. De facto, as dificuldades económicas têm 

sido associadas a diferentes padrões alimentares. Cade, J. e Gulliford e col., ao 

compararem os hábitos alimentares de famílias com altos e baixos rendimentos, 

descreveram que as famílias com menores rendimentos possuem hábitos 
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alimentares distintos, entre os alimentos mais ingeridos por este grupo 

encontram-se as carnes embaladas, refrigerantes, leite e gorduras para barrar (88), 

doces, chocolates e bolachas doces ou bolos (89), muitos deles ricos em fósforo 

inorgânico como anteriormente descrito. Para além disso, as modificações no 

estilo de vida provocadas pela hemodiálise constituem por si só, barreiras 

conducentes a um maior risco de hiperfosfatemia (78, 80). E, quando as 

modificações a introduzir interferem com os grupos de alimentos favoritos, são 

consideradas aborrecidas e pouco atraentes, pelo que a adesão ao regime 

proposto torna-se problemática. A depressão e a ansiedade frequentes neste 

grupo de doentes (29) podem levar a uma redução do controlo cognitivo do 

consumo alimentar (90, 91), constituindo por isso uma barreira ao controlo da 

hiperfosfatemia.  

De facto, a capacidade de gerir os regimes terapêuticos por parte dos 

doentes tem demonstrado ser importante, limitando o impacto nas alterações do 

estilo de vida provocadas pelos regimes em causa (84), e podem ajudar a 

ultrapassar muitas das barreiras anteriormente descritas. Certos trabalhos 

demonstram a importância da compensação, ou seja, a ingestão de certos 

alimentos restritos é compensada por uma restrição mais rigorosa nas refeições 

subsequentes (84, 92); outros salientam ainda, a importância de contornar as 

restrições alimentares através da ingestão de quantidades mínimas dos mesmos 

(84, 93). Ainda no que diz respeito à autogestão dos regimes terapêuticos, alguns 

autores vão mais longe concluindo que o ajustamento das doses de captadores 

de fósforo em função da estimativa do teor de fósforo das refeições melhora 

significativamente a gestão da hiperfosfatemia (76, 94).  
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No presente estudo, os indivíduos que selecionam barreiras relacionadas 

com a hiperfosfatemia, de uma forma geral são mais novos, têm maior nível de 

escolaridade, maior número de comorbilidades ou menor perceção de saúde 

física e mental. Neste grupo, existe uma maior dificuldade em aderir às 

recomendações alimentares, traduzindo-se num menor nível de adesão total e ao 

tratamento alimentar. Para além disso, a relação com os profissionais de saúde é 

mais fraca. Arenas e col. defendem que a confiança, continuidade, acessibilidade, 

flexibilidade, confidencialidade e a supervisão do cumprimento da terapia pela 

equipa de profissionais de saúde que cuida do doente em diálise são fatores que 

influenciam favoravelmente a adesão ao tratamento prescrito (80). Assim sendo, a 

relação entre o doente e os prestadores de cuidados de saúde, bem como o 

próprio sistema de saúde envolvente podem ser aspetos fundamentais na 

identificação de obstáculos ao tratamento, bem como na criação de estratégias 

que os visem ultrapassar (95). 

Os doentes que colocam maiores obstáculos de caráter motivacional à 

adesão ao tratamento alimentar são os que se encontram há mais tempo em 

diálise, e os que atribuem maior importância à alimentação, revelando níveis de 

conhecimento superiores. Ou seja, estes indivíduos decidem autónoma e 

conscientemente não aderir por motivos como o desinteresse em cumprir a dieta 

fora dos períodos de colheita de sangue para análise. Contudo, a seleção de 

obstáculos de ordem motivacional, não surte efeito nos níveis de fósforo sérico, o 

que poderá eventualmente ser explicado, pelo facto dos melhores conhecimentos 

acerca do tratamento da hiperfosfatemia expressos por este grupo, lhes permitir 

uma autogestão mais adequada.  
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Não foram encontradas investigações que analisassem as barreiras no 

tratamento alimentar da hiperfosfatemia, pelo que não se podem estabelecer 

comparações entre este e outros estudos. São, no entanto de salientar, outros 

estudos efetuados não especificamente no tratamento alimentar da 

hiperfosfatemia, mas no tratamento alimentar em geral. Khalil e col. concluem que 

os comportamentos de não adesão às recomendações alimentares e de fluidos 

estão associados a características individuais, demográficas e fatores clínicos 

(idade, função renal residual) (35). Outros investigadores destacam a importância 

do impacto de fatores: sociodemográficos (69), de suporte social (96) e de 

depressão (97), psicológicos e fisiológicos (44) na adesão aos regimes terapêuticos 

na IRC.  

As crenças distorcidas e atitudes causadas por fatores psicológicos têm 

sido descritas como um dos principais obstáculos no cumprimento das 

recomendações alimentares em geral (29, 35). Pelo que, o tratamento adaptado às 

necessidades, aos hábitos do indivíduo, expectativas, crenças e preferências 

pode constituir um aspeto fundamental (78), tendo sempre em conta os recursos 

pessoais e familiares, bem como o grau de consciência e compreensão que eles 

têm sobre a terapia proposta (80).  

Arenas e col. defendem que o cumprimento a curto e a longo prazo é 

resultado de um processo complexo, desenvolvido através de várias etapas: da 

aceitação da perceção do diagnóstico, da necessidade de realizar o tratamento 

correto, da motivação para o fazer, do ensino e treino de estratégias, da 

capacidade de superar as barreiras e dificuldades que possam surgir (80). 

Com base nos resultados do nosso trabalho, podem fazer-se 

recomendações específicas para os profissionais de saúde, nos cuidados a ter 
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principalmente com a população em maior risco de desenvolver hiperfosfatemia. 

Tais recomendações devem contemplar a importância de implementar programas 

de educação multidisciplinares, que incluam os cuidados a ter para evitar a 

hiperfosfatemia e as suas consequências e que permitam o desenvolvimento de 

aptidões para ultrapassar os obstáculos do quotidiano relativos às barreiras ao 

tratamento alimentar e ao tratamento farmacológico, sempre com o envolvimento 

da família, criando assim estratégias para ocasiões sociais e ou compensar 

descuidos de forma a garantir a autogestão e evitar a exclusão/isolamento social. 

O facto dos questionários aplicados não estarem validados para a 

população em causa, da população em estudo ter um bom controlo relativo do 

fósforo sérico, de ao longo dos 7 meses só se ter aplicado uma vez o questionário 

e de a amostra ser de conveniência, de tamanho reduzido e geograficamente 

circunscrita, podem constituir algumas das limitações do presente estudo, 

condicionando a generalização dos resultados. Porém, relativamente aos 

questionários, foram adaptados de estudos prévios no mesmo tipo de população, 

e aprovados por uma equipa multidisciplinar composta por médicos e 

nutricionistas. O reduzido tamanho amostral e a reduzida percentagem de 

doentes com hiperfosfatemia implicou que a robustez das diversas associações 

relativas às barreiras, adesão e conhecimentos não tivessem atingido por vezes 

significado mais claro. São portanto necessários mais estudos que incluam uma 

amostra maior e um maior número de doentes com hiperfosfatemia. 

Concluindo, as associações encontradas são maioritariamente fracas ou 

muito fracas, podendo dever-se à vasta panóplia de fatores envolvidos e que 

acabam por influenciar em maior ou menor escala os níveis de fósforo, bem como 

o tratamento da hiperfosfatemia.  
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Na presente amostra os indivíduos em maior risco de apresentar fósforo 

sérico superior a 5,5 mg/dl são os mais jovens, os divorciados e os que possuem 

maior número de captadores prescritos. Os que apresentam um aumento de PID 

superior, níveis séricos de ureia, nPNA e PTH mais elevados constituem também 

o grupo com maior risco de hiperfosfatemia. Os participantes em que se verifica 

ocorrência mais frequente de hiperfosfatemia são aqueles que selecionam 

obstáculos ao tratamento alimentar relacionados com fatores sensoriais, 

económicos e de estilos de vida. Os que ostentam maiores níveis de 

conhecimento e reportam menores níveis de adesão, são aqueles que selecionam 

como barreiras ao tratamento farmacológico se esquecerem de tomar a 

medicação. 

Este estudo indica a necessidade da interação e cooperação permanente 

da equipa de profissionais de saúde com o doente, família e cuidadores, com o 

intuito de através da educação, fornecer ferramentas que permitam uma melhor 

adesão aos regimes terapêuticos propostos que impeçam ou corrijam a 

hiperfosfatemia. Pois, mais importante que estudar os níveis de adesão é tentar 

perceber quais os grupos de maior risco e se os doentes em causa sabem qual o 

tratamento. E, mais indispensável ainda, é estudar o que leva os doentes a não 

aderirem, e fazer com que os mesmos tenham tomadas de decisão conscientes e 

se sintam capazes e responsáveis pela gestão do tratamento. Assim, o 

investimento na educação multidisciplinar que vise melhorar e controlar os níveis 

de fósforo, pode ajudar a promover a adesão. Porém, esta deve ter por base o 

reconhecimento do diagnóstico e da necessidade de realizar o tratamento como 

fonte de motivação, para que o ensino e o treino das estratégias de tratamento 

dotem o indivíduo de capacidade para superar as barreiras. Esta educação aliada 
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a intervenções de aconselhamento personalizadas pode ser essencial para 

melhorar, não só a fosfatemia e os níveis de adesão aos vários componentes do 

tratamento a curto e a longo prazo, como também melhorar o nível de 

conhecimentos permitindo ao doente uma maior e melhor autonomia. No que diz 

respeito à educação alimentar, esta é fundamental pois deve ensinar uma forma 

de comer que assegure variedade, equilíbrio e quantidade justa de alimentos 

escolhidos pela sua qualidade nutricional e higiénica de acordo com a situação 

clínica (98). É, portanto urgente o envolvimento quer do doente, quer da família de 

forma a assegurar o tratamento pois: 

“O que me foi dito – esqueci, 

O que me ensinaram – lembro-me 

Quando me envolveram – aprendi”  

Autor desconhecido 
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Anexo B – Questionário 

Questionário 

Este inquérito destina-se a entender as dificuldades, o nível de adesão e o conhecimento dos cuidados que um doente em programa regular de hemodiálise deverá ter no 

tratamento de níveis altos de fósforo no sangue, nomeadamente com a sua alimentação de forma a permitir perceber as barreiras e motivações. Este questionário é 

composto por 10 páginas dividido em 6 grupos de questões os primeiros dois destinam-se à equipa médica e os restantes a si. Correspondendo a um total de 32 perguntas. 

O tempo médio de preenchimento é de 30 minutos. As suas respostas serão confidenciais, de modo que nenhum profissional de saúde irá ter acesso às suas respostas. Por 

favor responda sincera e honestamente a cada pergunta e da forma mais completa possível marcando uma cruz na(s) caixa(s) apropriada(s). As respostas serão 

confidenciais e tratadas com a mais estrita confiança. 

Nº de identificação do questionário____________ 

Dados Psicossociais e clínicos relevantes (A preencher pela equipa médica) 

Idade ________ Género_________ Estado civil_________  Vive com: _______________  Etnia_________  Escolaridade_______ 

Emprego/Ocupação____________  Etiologia da IRC___________________  Comorbilidades__________________________________________________ 

Tempo de diálise (anos)________    Função Residual (sim/não)_________  Peso seco (Kg)_________  Altura (m)______________ 

 

Parâmetros bioquímicos (últimos 6 meses) (A preencher pela equipa médica) 

Mês Ureia C2+ P+ PTH Ca/P Kt/V nPNA Albumina PID Captadores Calcitriol Horas Acesso Tipo de Hd 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               
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I. Questões introdutóriase  

1) Quando foi a última vez que um profissional de saúde (médico, nutricionista, enfermeira) 

falou consigo acerca da sua alimentação? (Escolha uma opção) 

Esta semana 

A semana passada 

Há um mês atrás 

Há mais de um mês atrás 

Quando iniciou o tratamento de hemodiálise 

2) NuncaQuantas vezes um profissional de saúde (médico, nutricionista, enfermeira) falou 

consigo sobre a importância de seguir cuidados alimentares adequados? (Escolha uma 

opção) 

Todos os tratamentos de diálise 

Todas as semanas 

Todos os meses 

Todos os dias 

2 a 3 vezes por mês 

4 a 6 vezes por mês 

Quando apresento valores anormais nas análises mensais 

Sempre que necessito 

Raramente 

Irregularmente 

Nunca 

3) Como considera a sua relação com a equipa de profissionais de saúde que o cuida? 

Muito boa  

Boa  

Razoável  

Fraca  

Má 

4) Qual o grau de reabilitação que obteve com a diálise 

Bom (melhorei e voltei a trabalhar  Razoável (a situação manteve-se) 

Mau (a situação em geral agravou-se)   

                                            

e Questões adaptadas: - Youngmee, K. et al. The End-Stage Renal Disease Adherence Questionnaire 
(ESRDAQ): Testing The Psychometric Properties in Patients Receiving In-Center Hemodialysis Nephrol. Nurs 
J. 2010 ; 37(4): 377–393. 
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II. Perceção do estado de saúde (SF-8, validado na população portuguesa)
f  

5) No geral como diria que a sua saúde é (Escolha uma opção): 

Ótima   Muito Boa  Boa   Razoável   Fraca 

6) A pergunta é sobre atividades moderadas, tais como deslocar uma mesa ou aspirar a casa. 

Será que a sua saúde o limita nestas atividades? Se sim quanto? (Escolha uma opção) 

Sim, muito limitado(a)   Sim, um pouco limitado(a)   Não, nada limitado(a) 

7) Durante as últimas quatro semanas sentiu-se limitado(a) no tipo de trabalho ou outras 

atividades como consequência do seu estado de Saúde física? (Escolha uma opção) 

Sim       Não 

8) Durante as últimas quatro semanas, fez menos do que queria no seu trabalho ou nas suas 

atividades diárias, devido a quaisquer problemas emocionais (tal como sentir-se 

deprimido(a) ou ansioso(a)? (Escolha uma opção) 

Sim       Não  

9) Durante as últimas quatro semanas de que forma é que a dor interferiu com o seu 

trabalho normal (tanto fora de casa como no trabalho doméstico)? (Escolha uma opção) 

Absolutamente nada Um pouco Moderadamente Bastante  Imenso 

10) As perguntas que se seguem pretendem avaliar a forma como se sentiu e como lhe 

correram as coisas nas últimas quatro semanas. Para cada pergunta, assinale o quadrado 

que melhor descreve a forma como se sentiu. Quanto tempo nas últimas semanas 

(Escolha uma opção): 

 Sempre  A maior 
parte do 
tempo 

Bastante 
tempo 

Algum 
tempo 

Pouco 
tempo 

Nunca 

Sentiu-se 
cansado(a)? 

      

Sentiu-se 
triste e em 
baixo? 

      

11) Durante as últimas quatro semanas, em que medida é que a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram com o seu relacionamento social normal com a 

família, amigos, vizinhos ou outras pessoas? (Escolha uma opção) 

Sempre    A maior parte do tempo    Algum tempo 

   Pouco tempo    Nunca  

                                            

f
 Pais Ribeiro J. O importante é a saúde: Estudo de adaptação de uma técnica de avaliação da percepção do 
estado de saúde.  Lisboa: Fundação Merck Sharp & Dohme; 2005. 
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III. Avaliação de conhecimentos relativos à terapêutica do fósforog  

12) O que é o fósforo (Escolha uma opção)? 

  Um comprimido 

Um mineral que é encontrado nos alimentos 

Uma vitamina encontrada em muitas frutas 

13) A diálise adequada retira do sangue parte do fósforo que ingere diariamente. Em que 
altura da diálise pensa que o fósforo é retirado melhor (Escolha uma opção)? 

Inicio da diálise   Meio da diálise    Fim da diálise 

14) O fósforo muito elevado que problemas lhe podem trazer (Escolha as opções que acha 
corretas)? 

Hipertensão arterial (Tensão arterial alta)  Prurido (comichão em todo o corpo) 

Alterações neuromusculares (falta de forças)  Ossos fracos e com dor 

Aumento do risco de morte     

Calcificações vasculares (vasos sanguíneos rígidos com depósitos de cálcio) 

Arritmias (batimentos cardíacos irregulares) 

15) Da seguinte lista de 16 alimentos selecione os 10 que contêm maiores quantidades de 
fósforo.  

Pizza       Gelatina 

Banana, laranja e mamão    Salsichas  

Sumos de frutas naturais     Pinhões 

Sardinha em lata      Soja 

Feijão vermelho      Tomate 

Barras de cereais de pequeno almoço    Pasta de fígado 

Sumo natural de maçã      Água 

Croissant       Mousse de chocolate 

16) Quando é que os captadores de fósforo (Carbonato de cálcio/Renvela®/Phosphosorb®) 
devem ser tomados (Escolha uma opção)? 

  Durante as refeições      Entre as refeições 

17) Selecione os conjuntos de alimentos com que deveria tomar os captadores de fósforo 
(Carbonato de cálcio/Renvela®/Phosphosorb®). 

Café preto e um pão branco    Chá e um pão com geleia 

Arroz, salada e ovos fritos    Refrigerante e lanche de frango frito  

 Sumo natural com bolachas de água e sal   Salada e macarrão com carne 

                                            

g
 Questões adaptadas: - Reddy V., Dietitian-Led Education Program to improve Phosphate Control in a 

Single-Center Hemodialysis Population. Journal of Renal Nutrition. 2009;14 (4):314-320. - Nerbass FB, et al. 
Adherence and knowledge about hyperphosphatemia treatment in hemodialysis patients with 
hyperphosphatemia. J Bras Nefrol. 2010; 32(2):149-55. - Sullivan, C., et al, Effect of Food Additives on 
Hyperphosphatemia Among Patients With End-stage Renal Disease A Randomized Controlled Trial. JAMA, 
February 11, 2009; 301(6):629-635. 
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IV. Avaliação da adesão e das principais barreiras face ao tratamento da hiperfosfatemiah  

18) Durante o último mês a quantos tratamentos de diálise faltou? (Escolha uma opção) 

Nenhum (Eu não falto a nenhum tratamento) 

Faltei uma vez 

Faltei duas vezes 

Faltei três vezes 

Faltei quatro ou mais vezes 

19) Que motivo o(a) levou a faltar à(s) sessão(ões) de diálise? (Escolha uma opção) 

Não aplicável (Eu não falto a nenhum tratamento) 

Problemas com o transporte 

Tinha outras coisas para fazer 

Problemas com o acesso vascular 

Tive um episódio de emergência médica 

Estava hospitalizado 

Esqueci-me 

Porque não quis ir ou não me apeteceu 

20) Durante o último mês quantas vezes fez menos tempo de diálise do que o que devia 

fazer? (Escolha uma opção) 

Não aplicável, faço sempre o tempo de diálise prescrito 

Uma vez 

Duas vezes 

Três vezes 

Quatro a cinco vezes ou mais 

 

 

 

 

 

 

                                            

h
 Questões adaptadas: - Carvalho, L., et al. Barreiras ao cumprimento do plano alimentar em Hemodiálise. 

Alimentação Humana. 2006; 12(1):11-19; - Nerbass FB, et al. Adherence and knowledge about 
hyperphosphatemia treatment in hemodialysis patients with hyperphosphatemia. J Bras Nefrol. 2010; 
32(2):149-55; - Youngmee, K. et al. The End-Stage Renal Disease Adherence Questionnaire (ESRDAQ): 
Testing The Psychometric Properties in Patients Receiving In-Center Hemodialysis Nephrol. Nurs J. 2010 ; 
37(4): 377–393. 
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21) Qual foi a razão que o levou a fazer menos tempo de diálise do que o tempo prescrito? 

(Escolha uma opção) 

Não aplicável, faço sempre o tempo de diálise prescrito 

Cólicas 

Necessidade de ir ao quarto de banho 

Inquietação 

Hipotensão (tensão arterial baixa) 

Problemas com o acesso vascular 

Consulta médica 

Problemas pessoais ou de emergência 

Horário de trabalho  

Problemas de transporte 

Decisão da equipa médica 

22) Quanto tempo diminuiu o tempo de diálise prescrito? (Escolha uma opção) 

Não aplicável, faço sempre o tempo de diálise prescrito 

Mais ou menos 10 minutos 

11 a 20 minutos 

21 a 30 minutos 

Mais de 31 minutos 

23) Durante a semana passada quantas vezes não tomou os captadores de fósforo 

(Carbonato de cálcio/Renvela®/Phosphosorb®)? (Escolha uma opção) 

Nunca / Não tomo 

Muito raramente 

Cerca de metade das vezes 

A maior parte das vezes 

Sempre 

24) Qual a razão para não tomar os captadores de fósforo (Carbonato de 

cálcio/Renvela®/Phosphosorb®) prescritos na semana passada? (Escolha uma opção) 

Não aplicável 

Esqueci-me de os tomar 

Esqueci-me de os pedir 

Inconveniência 

Hospitalização 

Efeitos secundários / sinto-me mal com eles 
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25) Tem cuidados específicos com a sua alimentação no período de colheita das análises 

mensais? (Escolha uma opção) 

  Sim        Não 

26) Qual a importância que atribui ao tipo de alimentos que ingere por dia? (Escolha uma 

opção) 

Muito importante 

Importante 

Moderadamente importante 

Pouco importante 

Nada importante 

27) Qual o motivo porque acha importante prestar atenção ao tipo de alimentos que ingere 

diariamente. (Escolha a resposta que melhor se adequa a si) 

Porque eu compreendo perfeitamente que a minha condição renal exige cuidados 

alimentares específicos 

Porque a minha dieta é importante para manter meu corpo saudável 

Porque um profissional de saúde (meu médico, enfermeira ou nutricionista) me 

disse para fazê-lo 

Porque eu fiquei doente depois de comer certos alimentos que não deveria comer 

Porque já fui hospitalizado(a) depois de comer certos alimentos que não devia ter 

comido 

Eu não acho que a minha dieta seja importante para mim 

28) Relativamente à dificuldade em seguir as recomendações alimentares. Que dificuldade 

sente relativamente às recomendações alimentares? (Escolha uma opção) 

Nenhuma dificuldade     Pouca dificuldade 

Dificuldade moderada    Muita dificuldade 

Sou incapaz de seguir as recomendações 

29) Que tipo de dificuldade mantém relativamente às recomendações alimentares pré-

estabelecidas? (Escolha uma opção) 

Nenhuma 

Não estou disposto a controlar aquilo que quero comer 

Sou incapaz de evitar certos alimentos não recomendados 

Eu não entendo que tipo de cuidados devo ter com a alimentação 
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30) Durante a semana passada, quantas vezes seguiu as recomendações alimentares? 

(Escolha uma opção) 

  Sempre 

A maior parte do tempo 

Cerca de metade do tempo 

Muito raramente 

Nunca 

31) Na sua opinião o que falha no tratamento de níveis altos de fósforo no sangue? (Escolha 

uma opção) 

Porque ingiro (como)  mais fósforo do que devia 

Porque não tomo os captadores de fósforo como devia 

Porque falto ou encurto muitas vezes as sessões de hemodiálise. 

  Porque não percebo o que devo fazer 

Não sei 

Outros motivos 
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32) Selecione as afirmações que representam as principais barreiras aos cuidados 

alimentares/dieta: (Escolha a(s) opção(ões) que melhor se adequam a si) 

Motivação (Desinteresse) 

Dificuldades económicas (Pouco dinheiro) 

Ansiedade/Nervosismo/Stress/Depressão 

Dificuldade em resistir ao sabor/aroma/aspeto dos alimentos 

Ocasiões festivas (Festas) 

Refeições realizadas na companhia de indivíduos que não têm restrições no que 

podem comer 

Pouca informação relativa ao tipo de alimentação 

Os alimentos a limitar pertencem ao grupo dos favoritos 

A dieta/cuidados alimentares a ter tornam a alimentação aborrecida e pouco 

atraente 

Dificuldade em conciliar os horários das refeições com o estilo de vida 

Comer muito no seguimento de situações más 

Falta de apetite  

A dieta provoca grandes alterações na alimentação habitual 

Dificuldade em identificar os alimentos ricos em fósforo 

O período de colheita de análises alerta para o cumprimento da dieta 

O cumprimento da dieta interfere com a vida familiar 

A dieta ocasiona alterações nos métodos de confeção 

A dieta determinada exige uma preparação demorada 

Família e/ou amigos seguem uma alimentação distinta 

Sentir algum desconsolo com os cuidados alimentares estabelecidos 

O caráter frequente da hemodiálise dificulta o cumprimento da dieta 

Ter que cumprir para sempre uma dieta 

Refeições realizadas frequentemente fora de casa 

Apetite excessivo 

Outras 

 

 

Obrigada pela colaboração. 
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Anexo C  

 

Tabela 47 – Relação dos principais obstáculos de ordem na adesão à terapêutica alimentar com dados sociodemográficos 

Obstáculos  
Dados 
sociodemográficos 

Fatores sociais Fatores psicológicos Fatores fisiológicos Falta de informação Fatores económicos Decisão 

Idade  
(anos) 

p=0,296 
Sim:   =59,6 (dp=14,5) 

Não:   =63,4 (dp=13,8) 

p=0,930 
Sim:   =60,9 (dp=16,2) 

Não:   =61,2 (dp=11,8) 

p=0,342 
Sim:   =63,8 (dp=17,2) 

Não:   =59,7 (dp=12,7) 

p=0,409 
Sim:   =63,8 (dp=16,5) 

Não:   =60,0 (dp=13,4) 

p=0,149 
Sim:   =53,8 (dp=15,1) 

Não:   =62,1 (dp=13,9) 

p=0,333 
Sim:   =54,8 (dp=15,1) 

Não:   =61,6 (dp=14,1) 

Sexo 
Feminino 
 
Masculino 

p=0,215 
Sim: n=14 (73,7%) 
Não: n=5 (26,3%) 
Sim: n=28 (59,6%) 

Não: n=19 (40,4%) 

p=0,472 
Sim: n=11 (57,9%) 
Não: n=8 (42,1%) 
Sim: n=25 (53,2%) 

Não: n=22 (46,8%) 

p=0,065 
Sim: n=3 (15,8%)  
Não: n=16 (84,2%) 
Sim: n=18 (38,3%) 

Não: n=29 (61,7%) 

n.a. 
 

n.a. 
 

n.a. 
 

Estado civil n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Habita com n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Escolaridade
a
 p=0,331 

Sim:   =1, P25=1, P75=3  

Não:   =1, P25=1, P75=2 

p=0,780 
Sim:   =1, P25=1,P75=2  

Não:   =1, P25=1, P75=2,25 

p=0,644 
Sim:   =1, P25=1, P75=2,5  

Não:   =1, P25=1, P75=2 

p=0,120 
Sim:   =1, P25=1, P75=1,5  

Não:   =1, P25=1, P75=3 

p=0,949 
Sim:   =1, P25=1, P75=2,5  

Não:   =1, P25=1, P75=2 

p=0,316 
Sim:   =1, P25=1, P75=1,75  

Não:   =1, P25=1, P75=2 

Ocupação n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
a 
1 º ciclo=1; 2 º ciclo=2; 3 º ciclo=3; Ensino superior=4 
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Anexo D –  

 

Tabela 48 – Relação dos de obstáculos de ordem fisiológica, sensorial, económica, de falta de informação e de estilo de vida na adesão à terapêutica 

alimentar com dados clínicos  

Obstáculos 
Dados clínicos 

Fatores fisiológicos  Falta de informação Fatores sensoriais Estilo de vida Fatores económicos 

Comorbilidades p=0,175 
Sim:   =2, P25=1,P75=3  

Não:   =1, P25=1,P75=2 

p=0,403 
Sim:   =2, P25=1,P75=2  

Não:   =1, P25=1,P75=2 

p=0,789 
Sim:   =1, P25=1,P75=2  

Não:   =1, P25=1,P75=2 

p=0,709 
Sim:   =1, P25=1,P75=2  

Não:   =1, P25=1,P75=2 

p=0,926 
Sim:   =1, P25=1,P75=2  

Não:   =1, P25=1,P75=2 

Tempo em PRHD 
(meses) 

p=0,554 
Sim:   =34, P25=13,P75=104  

Não:   =41, P25=24,5,P75=89,5 

p=0,070 
Sim:   =27, P25=15,5,P75=48 

Não:   =48, P25=24,5,P75=105 

p=0,276 
Sim:   =48, P25=19, P75=128 

Não:   =34, P25=24, P75=68 

p=0,079 
Sim:   =86, P25=42,5, P75=164 

Não:   =34, P25=19,5, P75=89,5 

p=0,460 
Sim:   =30, P25=11, P75=74  

Não:   =41, P25=24, P75=103 

Duração média da 
sessão (minutos) 

p=0,706 
Sim:   =240, P25=240,P75=240  

Não:   =240, P25=225,P75=240 

p=0,382 
Sim:   =240, P25=240,P75=240  

Não:   =240, P25=225,P75=240 

p=0,592 
Sim:   =240, P25=226. P75=240  

Não:   =240, P25=234 P75=240 

p=0,574 
Sim:   =240, P25=225,5, P75=298 

Não:   =240, P25=236,5, P75=240 

p=0,976 
Sim:   =240, P25=229,5, P75=253,  

Não:   =240, P25=232,5, P75=240 

 
Com função renal residual 
 
 

Sem função renal residual 

p=0,386 
Sim: n=13 (29,5%) 
Não: n=31 (70,5%) 
 

Sim: n=8 (36,4%) 
Não: n=14 (63,6%) 

p=0,533 
Sim: n=11 (25,0%) 
Não: n=33 (75,0%) 
 

Sim: n=6 (27,3%) 
Não: n=16 (72,7%) 

p=0,091 
Sim: n=23 (52,3%) 
Não: n=21 (47,7%) 
 

Sim: n=16 (72,7%) 
Não: n=6 (27,3%) 

n.a. 
 

n.a. 
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Anexo E –  

 

Tabela 49 – Relação de obstáculos de ordem social, fisiológica, motivacional e de falta de informação na adesão à terapêutica alimentar com 

parâmetros analíticos e índices 

Obstáculos 
Parâmetros e índices analíticos 

Fatores fisiológicos Fatores informação Fatores sociais Decisão  

Kt/V  p=0,612 
Sim:   =1,60 (dp=0,29) 

Não:   =1,63 (dp=0,27) 

p=0,638 
Sim:   =1,59 (dp=0,30) 

Não:   =1,63 (dp=0,27) 

p=0,210 
Sim:   =1,65 (dp=0,28) 

Não:   =1,57 (dp=0,27) 

p=0,674 
Sim:   =1,67 (dp=0,30) 

Não:   =1,62 (dp=0,28) 

nPNA (g/kg/dia) p=0,444 
Sim:   =1,19 (dp=0,23) 

Não:   =1,23 (dp=0,21) 

p=0,785 
Sim:   =1,21 (dp=0,24) 

Não:   =1,22 (dp=0,21) 

p=0,133 
Sim:   =1,25 (dp=0,22) 

Não:   =1,18 (dp=0,21) 

p=0,506 
Sim:   =1,13 (dp=0,33) 

Não:   =1,23 (dp=0,20) 

Produto fosfo-cálcico (mg
2
/dl

2
) p=0,377 

Sim:   =45 (dp=11) 

Não:   =43 (dp=7) 

p=0,164 
Sim:   =46 (dp=10)  

Não:   =42 (dp=8) 

p=0,683 
Sim:   =44 (dp=9) 

Não:   =43 (dp=9) 

p=0,417 
Sim:   =45 (dp=5) 

Não:   =43 (dp=9) 

Fósforo médio de 7meses (mg/dl) p=0,922 
Sim:   =4,8 (dp=1,1) 

Não:   =4,8 (dp=0,7) 

p=0,294 
Sim:   =4,6 (dp=0,9)  

Não:   =4,7 (dp=0,8)  

p=0,895 
Sim:   =4,8 (dp=0,9) 

Não:   =4,8 (dp=0,9) 

p=0,974 
Sim:   =4,8 (dp=0,5) 

Não:   =4,8 (dp=0,9) 

Fósforo do mês 7(mg/dl) p=0,370 
Sim:   =4,5 (dp=1,1) 

Não:   =4,8 (dp=0,9) 

p=0,167 
Sim:   =4,0 (dp=1,2) 

Não:   =4,8 (dp=0,9) 

p=0,649 
Sim:   =4,7 (dp=1,0) 

Não:   =4,6 (dp=0,9) 

p=0,324 
Sim:   =4,5 (dp=0,5) 

Não:   =4,7 (dp=1,0) 

Fósforo > 5,5 mg/dl 
Pelo meno 1 
 
 

Nenhum 

p=0,595 
Sim: n=13 (31,7%) 

Não: n=28 (68,3%) 
 
Sim: n=8 (32,0%) 
Não: n=17 (68,0%) 

p=0,481 
Sim: n=10 (24,4%) 

Não: n=31 (75,6%) 
 
Sim: n=7 (28,0%) 
Não: n=18 (72,0%) 

p=0,413 
Sim: n=27 (65,9%) 

Não: n=14 (34,1%) 
 
Sim: n=15  (60,0%) 
Não: n=10 (40,0%) 

n.a. 
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Anexo F –  

 

Tabela 50 – Relação de obstáculos de ordem social, fisiológica, psicológica, económica e de falta de informação na adesão à terapêutica alimentar 

com dados antropométricos 

Obstáculos 
Dados antropométricos 

Fatores fisiológicos Falta de informação Fatores sociais Fatores psicológicos Fatores económicos 

IMC (Kg/m
2
) p=0,333 

Sim:   =25,7 (dp=4,5)  
Não:   =24,6 (dp=3,8) 

p=0,237 
Sim:   =26,1 (dp=4,7)  
Não:   =24,6 (dp=3,8) 

p=0,639 
Sim:   =24,8 (dp=4,1)  
Não:   =25,3 (dp=4,2) 

p=0,783 
Sim:   =25,1 (dp=4,4)  
Não:   =24,8 (dp=3,7) 

p=0,752 
Sim:   =25,5 (dp=5,5)  
Não:   =24,9 (dp=3,9) 

Aumento de PID (kg) p=0,139 
Sim:   =2,7 (dp=1,1)  
Não:   =2,2 (dp=0,9) 

p=0,963 
Sim:   =2,4 (dp=1,2)  
Não:   =2,4 (dp=0,9) 

p=0,330 
Sim:   =2,3 (dp=1,0)  
Não:   =2,5 (dp=0,9) 

p=0,091 
Sim:   =2,6 (dp=1,0)  
Não:   =2,2 (dp=0,8) 

p=0,111 
Sim:   =2,9 (dp=1,0)  
Não:   =2,3 (dp=0,9) 

PID>5%PS n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Anexo G –  

 

Tabela 51 – Relação obstáculos de ordem social, económica e de falta de informação na adesão à 

terapêutica alimentar com dados obtidos a partir do questionário 

Obstáculos 
Dados 

Fatores sociais Falta de informação Fatores económicos 

Ultima vez que 
abordaram a 
alimentação           

a
 

p=0,220 
Sim:   =2, P25=2, P75=3,5 
Não:   =2, P25=1, P75=3,75 

p=0,386 
Sim:   =3, P25=1, P75=5 
Não:   =2, P25=1, P75=3 

p=0,711 
Sim:   =2, P25=1, P75=4,5 
Não:   =2, P25=1, P75=3,5 

Frequência com 
que abordam a 
alimentação  

p=0,782 
Sim:   =3, P25=2, P75=7 
Não:   =3, P25=2, P75=6,5 

p=0,903 
Sim:   =3, P25=2, P75=6,5 
Não:   =3, P25=2 P75=7 

p=0,879 
Sim:   =2,5 P25=2, P75=8 
Não:   =3, P25=2, P75=7 

Relacionamento 
com profissionais       

 

b
  

p=0,226 
Sim:   =1, P25=1, P75=2 
Não:   =1, P25=1, P75=2 

p=0,746 
Sim:   =1, P25=1, P75=2 
Não:   =1, P25=1, P75=2 

p=0,727 
Sim:   =1, P25=1, P75=2 
Não:   =1, P25=1, P75=2 

Grau de 
reabilitação 

p=0,263 
Sim:   =1, P25=1, P75=2 
Não:   =2, P25=1, P75=2 

p=0,641 
Sim:   =2, P25=1, P75=2 
Não:   =2, P25=1, P75=2 

p=0,607 
Sim:   =2, P25=1, P75=2 
Não:   =2, P25=1, P75=2 

Cuidados 
específicos no 
período das 
colheitas 

n.a. n.a. n.a. 

Importância da 
alimentação         

c
 

p=0,930 
Sim:   =1,5,P25=1, P75=2 
Não:   =1,5,P25=1, P75=2 

p=0,617 
Sim:   =2, P25=1, P75=2 
Não:   =1, P25=1, P75=2 

p=0,237 
Sim:   =2, P25=1, P75=2,5 
Não:   =1, P25=1, P75=2 

Motivo da 
importância da 
alimentação 

n.a. n.a. n.a. 

Grau de Dificuldade          
 

d
 

p=0,494 
Sim:   =2, P25=1, P75=3 
Não:   =3, P25=1,25 P75=3 

p=0,128 
Sim:   =3, P25=1,5 P75=3,5 
Não:   =2, P25=1, P75=3 

p=0,122 
Sim:   =3 P25=2, P75=5 
Não:   =3, P25=1, P75=3 

Tipo de dificuldade n.a. n.a. n.a. 

Falha no 
tratamento da 
hiperfosfatemia 

n.a. n.a. n.a. 

a
 1 – “Esta semana”; 2 – “A semana passada”; 3 – “Há um mês atrás”; 4 – “Há mais de um mês atrás”

  

b
 1 – “Muito Boa”; 2 – “Boa”;  

c
 1 – “Muito Importante”; 2 – “Importante”; 3– “Moderadamente 

d
 1 – “Nenhuma dificuldade”; 2 – “Pouca dificuldade”; 3 – “Dificuldade Moderada”; 4 – “Muita Dificuldade” 
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