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Introdução: A Insuficiência renal crônica (IRC) é uma doença não transmissível de
evolução lenta e progressiva, no qual ocorre a deterioração da função renal, alteração
na taxa de filtração glomerular e quadro de uremia (excesso de uréia e outros resíduos
nitrogenados no sangue), sendo um problema de saúde pública, devido às altas taxas
de morbimortalidade. Quando diagnosticado o quadro de insuficiência renal crônica, é
avaliado a modalidade de tratamento adequado para o paciente, e entre os diferentes
tipos de terapia que podem ser indicadas, encontra-se a hemodiálise.  Objetivo: Os
objetivos da pesquisa foram analisar as mudanças de vida e as demandas de
autocuidado oriundas da hemodiálise, na vivência de pacientes com insuficiência renal
crônica, em uma clínica médica de tratamento dialítico em João Monlevade-MG. 
Metodologia: A pesquisa é qualitativa, utilizou-se como instrumento de coleta de
dados um Roteiro de entrevista semiestruturado, com perguntas baseadas nas
adaptações necessárias para as atividades de vida diárias a partir do tratamento
hemodialítico e possíveis alterações nas interações pessoais e sociais. A população do
estudo foi de 176 pacientes que realizam o tratamento em uma clínica especializada no
município de João Monlevade. Utilizou-se o princípio de saturação de dados em que a
pesquisa se encerrou quando novos entrevistados não acrescentaram informações
diferentes à pesquisa, obtendo uma amostra de 15 entrevistados.  Resultados: Os
resultados demonstraram que os participantes acreditam ser ocioso o tempo em que
realizam a terapia dialítica, contudo apresentam inúmeros benefícios durante o
tratamento, como melhora do estado de saúde geral, restabelecimento da
homeostase,diminuição do edema,melhora na qualidade e aumento na expectativa de
vida, disposição aumentada. Apresentam queda crescente na capacidade para
realização das atividades instrumentais e de vida diárias, como cuidar do vestuário,
deambular, viajar, preparar alimentos, limpar a casa e limitações para atividades
laborais. Evidenciam que os profissionais oferecem suporte adequado na rotina do
tratamento e acompanham todas as necessidades prévias e intercorrentes apresentadas
pelos pacientes. Conclusão: Os resultados alcançados demonstram que atividades
precisam ser pensadas para que o tratamento se torne menos cansativo e o tempo
ocioso seja diminuído. E que os atendimentos de enfermagem possam contemplar a
individualidade da assistência para que todas as demandas sejam supridas. Priorizando
ações voltadas para o autocuidado.
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