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Introdução: Define-se insuficiência renal quando os rins não são capazes de remover os produtos de 
degradação metabólica do corpo ou de realizar as funções reguladoras. As substâncias normalmente 
eliminadas na urina acumulam-se nos líquidos corporais em consequência da excreção renal comprometida 
e levam a uma ruptura nas funções endócrinas e metabólicas, bem como a distúrbios hidroeletrolíticos e 
acidobásicos. Objetivos: A atividade de extensão tem por objetivo dirigir a atenção ao paciente com 
insuficiência renal submetido à Terapia Renal Substitutiva, tendo como propósito a intervenção 
multidisciplinar para acompanhamento especial de supervisão, observação e cuidados do paciente, a fim de 
contribuir para a sua adaptação à doença, cooperação com o seguimento da terapêutica e para a sua 
aprendizagem em conteúdos específicos que o auxiliem a agir diante de alguma complicação. Métodos: O 
Projeto de Extensão é desenvolvido em dois períodos no setor de hemodiálise de um hospital do interior 
paulista, com quatro grupos de doze pacientes, totalizando atendimento a quarenta e oito pacientes na faixa 
etária entre 20 e 80 anos de idade. A estratégia de intervenção inclui as seguintes atividades: atividade de 
memória; atividade de relaxamento autógeno; atividade expressiva e atividade de alongamento, 
fortalecimento muscular e adequação postural. A aplicação dessas atividades envolve contribuições 
específicas das áreas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Resultados: As intervenções deram 
oportunidade para a experiência de trabalho em equipe no propósito comum de preocupação com a tarefa, 
com o humano e com a integralidade do cuidado ao paciente renal crônico. 
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