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IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DE PACIENTES RENAIS CRÔNICOS
EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO
Ilma Genoefa Padilha Vaz 1; Fernando Henrique das Mercês Ribeiro2
RESUMO: A insuficiência renal crônica (IRC) é uma doença de alta morbidade e mortalidade; tendo como
principais causas o Diabetes Mellitos, hipertensão Arterial Glomerulonefrite, porém sua etiologia varia de
acordo com a faixa etária e a população estudada. A IRC e o tratamento hemodialítico provocam uma
sucessão de situações para o paciente renal crônico que compromete aspectos físicos; como a perda
progressível e irreversível da função renal, comprometendo a manutenção do equilíbrio metabólico e
hidroeletrolítico do organismo culminado em uremia quanto psicológicos, como estresse, ansiedade, medo e
dificuldade de aceitação da doença, isso acarreta na maioria dos casos uma diminuição na qualidade de
vida dos pacientes renais crônicos. Esse projeto tem por objetivo analisar a existência e eficiência dos
programas de educação em saúde a pacientes com Insuficiência Renal crônica do hospital do Rim da
cidade de Maringá-PR, avaliando-se o grau de entendimento deste acerca de sua condição clínica,
culminando na elaboração e implantação de programas educacionais em saúde e qualidade de vida,
alinhados às necessidades desta população. A metodologia se iniciará com uma revisão bibliográfica sobre
o assunto direcionado assim a pesquisa e suas etapas, depois haverá a implantação do projeto que se
estenderá desde coleta de dados até a campanha educativa, utilizando-se de questionários
epidemiológicos, sistemas informatizados para sua analise e materiais didáticos como folhetos institucional.
O resultado esperado é de sensibilizar a comunidade hospitalar da importância da orientação a pacientes e
familiares sobre cuidados e aspectos inerentes a IRC, além de envolver e conscientizar os pacientes em
hemodiálise do Hospital do Rim da cidade Maringá-PR de sua responsabilidade pela manutenção de sua
saúde, bem como entender aspectos relacionados a cuidados e qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: Insuficiência Renal Crônica; Orientação; Hemodiálise.

_____________________
1

Discente do Curso de Biomedicina. Departamento de Biomedicina do Centro Universitário de Maringá –
Cesumar, Maringá – Paraná. geilma@hotmail.com.br
2
Docente do Curso de Biomedicina. Departamento de Biomedicina do Centro Universitário de Maringá –
Cesumar, Maringá – Paraná. fernandoribeiro@cesumar.br
V EPCC
CESUMAR – Centro Universitário de Maringá
Maringá – Paraná – Brasil

