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EDIÇÃO XXX



Equilíbrio das

funções corporais

(homeostase)

Regulação da pressão

arterial
Produção de hormônios

Filtrar o sangue
Retirar substâncias prejudiciais

ao organismo através da urina

Ativação de

vitaminas

funções dos rins
Nossos rins desempenham um papel muito importante para a regulação do

corpo. Eles atuam como nosso "filtro", retirando substâncias em excesso do
corpo, depois de filtradas, estas substâncias são eliminadas através da urina.



Também conhecidos como "pedra nos rins"
são formações endurecidas causadas pelo

acúmulo de cristais na urina. 
Os cálculos geram uma dor muito forte

durante a passagem para o ureter (canal que
leva a urina até a bexiga)

Cálculos Renais
É uma doença inflamatória infecciosa,

causada por bactérias. Ela atinge,
principalmente, as estruturas funcionais do
rim. Por este motivo, deve ser tratada com

seriedade o quanto antes, evitando
complicações futuras. Os sintomas mais

evidentes são: urina com cheiro desagradável
com presença de sangue e pus

Pielonefrite

 DOENÇA RENAL

Cálculos Renais (pedras nos rins)
Pielonefrite (infecção nos rins em decorrência de uma bactéria)
Cistos renais
Tumor renal
Insuficiência Renal

"Doença Renal" é o nome genérico que se dá para as doenças que atingem os rins.
Algumas destas complicações são:



INSUFICIÊNCIA
RENAL

Aguda: reversível quando tratada precocemente. Apresenta-se de maneira
súbita. Pessoas que estão em situação crítica de vida estão mais propensas e
desenvolver Insuficiência Renal Aguda

Choque circulatório
Sepse
Obstrução Renal
Intoxicação medicamentosa

A Insuficiência Renal ocorre quando os rins perdem a capacidade de exercer suas
funções básicas, como filtrar o sangue e retirar o excesso de substâncias. 
Esta condição pode ser aguda ou crônica:

POSSÍVEIS CAUSAS

Seguir um programa de exercícios físicos
Realizar de forma correta o tratamento médico para hipertensão e diabetes
Manter uma dieta balanceada
Visitar regularmente os serviços de saúde

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
A Insuficiência Renal Crônica é a perda lenta, progressiva e irreversível das funções
renais, geralmente não irá apresentar sintomatologia durante sua progressão, exceto
quando estiver em fase terminal.
Pacientes com doenças crônicas como diabetes e hipertensão são mais suscetíveis a
desenvolver insuficiência renal crônica.

Prevenção



COMORBIDADES E
INSUFICIÊNCIA RENAL

O descontrole com os níveis de glicose por tempo prolongado pode gerar
sobrecarga aos rins e causar microlesões renais. Se não tratado

precocemente, as microlesões podem evoluir, dando origem a nefropatia
diabética e favorecendo a falência renal.

A nefropatia diabética é assintomática nos estágios iniciais, por isto é
importante manter as taxas de glicose em dia, além de seguir dieta

recomendada por nutricionista e consultar periodicamente o médico.

DIABETES

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é tanto causa, como
consequência da doença renal crônica. A HAS pode surgir como uma

consequência da retenção de líquidos e sal, decorrente da lesão renal. Já a
Hipertensão pode lesar os rins e causar insuficiência renal através do

aumento da pressão e resistência nos vasos sanguíneos, fazendo com que
menos sangue chegue até os rins, gerando uma lesão as células renais e

impedindo que os rins realizem suas funções de maneira integral.

HIPERTENSÃO



A diálise peritoneal é uma das opções de tratamento para Insuficiência
Renal Crônica. Através de intervenção cirúrgico é inserido um catéter
dentro da cavidade peritoneal, um espaço entre o peritônio e os órgãos

abdominais.
A cavidade peritoneal fica completa com uma solução de diálise que tem

como objetivo entrar em contato com o sangue e filtrar as substãncias em
excesso, como ureia, creatinina e potássio, bem como o excesso de

líquido que o rim não está sendo capaz de filtrar
*O peritônio é uma membrana que recobre superficialmente os órgãos do abdomen

OPÇÕES DE TRATAMENTO

cavidade peritoneal com excesso

de toxinas

diálise peritoneal

Após filtragem com diálise

peritoneal

IMAGENS: UNASUS



Fonte: saudebemestar.pt

hemodiálise
A hemódialise é outra opção de tratamento para a Insuficiência Renal. Neste

procedimento, uma máquina realiza o processo de limpeza e filtração do
sangue, substituído a função renal. A hemodiálise retira o excesso de

substâncias prejudiciais a saúde, ajudando o corpo a manter o equilíbrio.
Normalmente, uma fístula arteriovenosa é feita através de uma pequena
cirurgia no braço, unindo uma artéria a uma veia, tornando a veia mais

resistente as sessões de hemodiálise

Máquina de Diálise

Fonte: Google Imagens

Fonte: castedovascular.com.br



ANELISE
DUMKE

E d i t o r i a l  P I S C

1) Quais os principais fatores que levam a
pessoa ter a Doença Renal? E de que forma
podemos minimizá-los?

Os principais fatores de risco para o
desenvolvimento de doença renal crônica (DRC) são
hipertensão arterial e diabetes. Destacando-se,
também, infecções urinárias recorrentes,
glomerulonefrites e doenças genéticas. É uma
doença progressiva e silenciosa, mas que pode ser
identificada precocemente através da avaliação dos
níveis da taxa de filtração glomerular, de dosagens
de creatininae albumina, por exemplo. Como é uma
doença progressiva e irreversível, a prevenção é a
melhor forma opção para evitar complicações
relacionadas a perda da função renal. Por isso, é
importante o controle de doenças como hipertensão
e diabetes, possuir uma alimentação saudável,
realizar exercícios regulares e consultar
periodicamente o médico.
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Regional do Noroeste do
Estado do Rio Grande do Sul
(2004), aperfeiçoamento em
Terapia Manual e Postural
Internacional pelo Centro
Universitário de Maringá
(2005), mestrado (2006,
com bolsa CAPES) em Ciências
Pneumológicas pela
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e doutorado
(2012, com bolsa CAPES) em
Ciências Pneumológicas pela
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Atualmente é
Professora Adjunto I do Curso
de Fisioterapia da Universidade
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UNIPAMPA

2) Todo o paciente com Doença Renal deverá ser
submetido ao transplanterenal?

Para sobreviver, os pacientes com doença renal
crônica que estão nos estágios mais avançados da
doença, devem fazer diálises contínuas (através da
hemodiálise ou diálise peritoneal) ou ainda realizar
o transplante renal. Este último é o tratamento de
escolha para pacientes que não apresentam
contraindicações ao procedimento que, além de ser
mais custo-efetivo do que os tratamentos dialíticos,
oferece melhor sobrevida e qualidade de vida aos
pacientes. 



Ambas possuem a finalidade de realizar a filtração do sangue, uma vez que os
rins não são mais capazes de fazer isso de forma eficiente. Uma das principais
diferenças entre elas é que na hemodiálise o processo de filtração do sangue
para remoção de líquidos e substâncias tóxicas ocorre fora do organismo. Ou
seja, o sangue é obtido por meio de um acesso vascular (fístula arteriovenosa
ou cateter venoso central) e impulsionado por uma bomba até o filtro de diálise,
onde ocorre as trocas de substâncias entre o sangue e o dialisato (solução de
diálise contendo solutos como sódio, potássio, bicarbonato, cálcio, glicose,
magnésio...). Após esse processo de filtração, o sangue retorna para o paciente
por meio do acesso vascular. Esse processo dura em média três a quatro horas
e deve ser realizado três vezes por semana, em um ambiente hospitalar
adequado. É a modalidade mais predominante de diálise. 
Já na diálise peritoneal o processo de filtração ocorre na cavidade abdominal.
Um cateter flexível é colocado no abdômen do paciente e, através desse
cateter, insere-se uma solução de diálise. A solução entra em contato com a
membrana peritoneal, onde ocorrem as trocas entre a solução de diálise e o
sangue, permitindo que os elementos em excesso no sangue sejam drenados e
outras substâncias que estão em falta no corpo do indivíduo possam migrar do
líquido para o sangue. Após algumas horas de permanência na cavidade
abdominal, o líquido é drenado para fora do organismo. Os procedimentos de
infusão e drenagem da solução são realizados diariamente pelo próprio
paciente ou por um familiar, em seu domicílio, de acordo com a prescrição
médica.

3) Quais as opções de tratamento para a doença renal?

Pacientes com doença renal crônica precisam de uma terapia renal substitutiva
(TRS), que na maioria das vezes é a hemodiálise. No entanto, independente da
TRS utilizada, é necessário controlar as manifestações da doença de base do
paciente, sou seja, paciente com hipertensão, deve manter o controle rigoroso
da pressão arterial; paciente com diabetes, deve manter os níveis glicêmicos
aceitáveis, e assim por diante. Além disso, as manifestações sistêmicas
causadas pelo mau funcionamento dos rins também devem ser observadas e
tratadas como a anemia, a desnutrição, a fraqueza generalizada, a
dislipidemia, a proteinúria, entre outros.Portanto, faz-se necessário o
acompanhamento do especialista, a fim de que sejam adotadas todas as
medidas terapêuticas em cada caso.

4)Qual(is) a(s) diferença(s) entre a hemodiálise e a diálise peritoneal?



A doença renal crônica acarreta limitações físicas, sociais e
emocionais, que interferem na qualidade de vida dos
pacientes que a possuem. Os problemas enfrentados pelos
pacientes, vão além do aspecto clínico. Incluem a
dificuldade em aceitação da doença, o medo da morte, a
dependência da sua vida ligada a uma máquina, a
alteração no seu cotidiano, as restrições sociais impostas, a
compreensão da importância e regramento alimentar, as
repercussões no sistema cardiovascular e
musculoesquelético...enfim, pelas características sistêmicas
da doença, é indispensável a necessidade de atenção
integral a cada indivíduo, fazendo-se necessário um olhar
multiprofissional a esse paciente e a essa família. 

6) Qual a importância da equipe multidisciplinar no
atendimento ao paciente em tratamento para Doença
Renal Crônica?

5) Os pacientes em tratamento para Doença Renal
podem manter uma rotina de exercícios físicos? Quais
os cuidados que devem ser necessários?

Se pensarmos que o paciente com doença renal crônica é afetado tanto pela
doença quanto pelo tratamento, seja ele conservador (hemodiálise ou diálise
peritoneal) ou cirúrgico (transplante renal) e que estas trazem repercussões
sistêmicas (pulmonares, cardiovasculares e musculoesqueléticas) ao indivíduo,
afetando seu condicionamento físico, a resposta é sim!!! Os pacientes não só
podem como devem manter uma rotina de exercícios físicos. Para isso, é
importante uma avaliação física completa pelo Fisioterapeuta para então
prescrever, de forma segura, um programa de exercícios com treinamento
aeróbio e de fortalecimento muscular, visando a melhora no condicionamento
físico, na qualidade de vida e na redução dos índices associados à mortalidade. 
Cabe destacar que há indicação da realização de fisioterapia intradialítica, ou
seja, durante a realização da hemodiálise. No entanto, deve-se cuidar para que
os exercícios sejam realizados somente nos membros que não possuem a fístula
e que seja realizado nas duas horas iniciais da sessão, a fim de evitar possíveis
alterações hemodinâmicas que podem ocorrer a partir da interação exercício e
diálise.
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