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As terapias renais substitutivas, em especial os métodos dialíticos, têm
impacto no dia-a-dia dos pacientes dependentes de tais
como doenças cardiovasculares, infecções ligadas
comuns em indivíduos em diálise, diminuem a
além da redução da qualidade de vida.
higiene são pontos importantes para
podem advir dos métodos em
objetiva promover ações educativas e de cuidado, não somente com os pacientes 
dialíticos, mas com as famílias dos mesmos, buscando diminuição da morbidade e 
aumento da qualidade de vida nos pacientes re
que presta atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde da microrregião 
de saúde de São João del
profissionais das diversas áreas da saúde, como médicos, enfermeiros
nutricionistas, visando um atendimento integral ao paciente em
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As terapias renais substitutivas, em especial os métodos dialíticos, têm
dia dos pacientes dependentes de tais tratamentos. Complicações 

como doenças cardiovasculares, infecções ligadas ao acesso venoso e obesidade, 
comuns em indivíduos em diálise, diminuem a expectativa de vida dos mesmos, 
além da redução da qualidade de vida. Assim, alimentação, hábitos de vida e de 
higiene são pontos importantes para o sucesso e prevenção das complicações que 

s em questão. Com vista nisso, o projeto aqui exposto 
educativas e de cuidado, não somente com os pacientes 

as famílias dos mesmos, buscando diminuição da morbidade e 
qualidade de vida nos pacientes renais crônicos na clínica de diálise 

atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde da microrregião 
saúde de São João del-Rei, Minas Gerais, por meio da ação conjunta de

profissionais das diversas áreas da saúde, como médicos, enfermeiros
nutricionistas, visando um atendimento integral ao paciente em terapia dialítica.

QualiRenal: abordagem interdisciplinar para melhoria da 
qualidade de vida do paciente com doença renal crônica em tratamento dialítico. 

As terapias renais substitutivas, em especial os métodos dialíticos, têm importante 
tratamentos. Complicações 

ao acesso venoso e obesidade, 
expectativa de vida dos mesmos, 

Assim, alimentação, hábitos de vida e de 
o sucesso e prevenção das complicações que 

questão. Com vista nisso, o projeto aqui exposto 
educativas e de cuidado, não somente com os pacientes 

as famílias dos mesmos, buscando diminuição da morbidade e 
nais crônicos na clínica de diálise 

atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde da microrregião 
Rei, Minas Gerais, por meio da ação conjunta de 

profissionais das diversas áreas da saúde, como médicos, enfermeiros, psicólogos e 
terapia dialítica.  


