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RESUMO 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é um significativo problema de saúde pública em 

todo o mundo, pois sua incidência e prevalência estão aumentando, o prognóstico é 

ruim e o custo elevado. No Brasil, suas principais etiologias são a Hipertensão 

Arterial e o Diabetes Mellitus. Medidas de prevenção precisam ser implementadas, 

além da estimulação da detecção e tratamentos precoces que reduziriam as altas 

taxas de morbimortalidade e os altos custos ao sistema de saúde. Diante destes 

fatos, este trabalho tem por objetivos realizar medidas educativas que previnam o 

desenvolvimento da DRC, ao estimular a importância da adesão dos pacientes em 

grupos de risco da Unidade Básica de Saúde Tancredo, no bairro Vila Tancredo em 

Açailândia - MA, ao tratamento proposto medicamentoso e não medicamentoso para 

suas patologias de base e aprimorar o diagnóstico precoce desta patologia. A 

metodologia utilizada é de plano de ação clínico envolvendo a comunidade do Bairro 

Vila Tancredo em Açailândia – MA e os profissionais da UBS. E como resultado das 

medidas de educação em saúde efetuadas, espera-se que a progressão da Doença 

Renal Crônica possa ser retardada, assim como a correção de suas complicações e 

comorbidades mais frequentes.  

 

Palavras-chave: Nefrologia. Fatores de Risco.  Atenção Primária à Saúde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Chronic Kidney Disease (CKD) is a significant public health problem worldwide as its 

incidence and prevalence is increasing, the prognosis is poor and the cost is high. In 

Brazil, its main etiologies are Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus. Prevention 

measures need to be implemented, in addition to the stimulation of detection and 

early treatments that would reduce the high rates of morbidity and mortality and the 

high costs to the health system. In view of these facts, this study aims to carry out 

educational measures that prevent the development of CKD, by stimulating the 

importance of patients' adherence in risk groups of the Tancredo Basic Health Unit, 

in the Vila Tancredo neighborhood of Açailândia - MA, to the proposed treatment 

medicamentous and non-medicated for its basic pathologies and to improve the early 

diagnosis of this pathology. The methodology used is a clinical action plan involving 

the community of Bairro Vila Tancredo in Açailândia - MA and UBS professionals. 

And as a result of the health education measures carried out, it is expected that the 

progression of Chronic Kidney Disease may be delayed, as well as the correction of 

its complications and more frequent comorbidities. 

 

Keywords: Nephrology. Risk factors. Primary Health Care. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
 
1.1 Título 

 

Prevenção e controle da doença renal crônica em grupos de risco em um 

município do nordeste brasileiro. 

 

1.2 Equipe Executora 

 

 01 Médico: Madeline Porto Candeira Rodrigues 

 01 Enfermeiro 

 01 Técnico em enfermagem 

 09 Agentes comunitários de saúde 

 01 Nutricionista 

 01 Educador Físico 

 Orientador: Mariana Almeida Mello Proença de Freitas 

 

1.3 Parcerias Institucionais  

 

 Secretaria Municipal de Saúde de Açailândia 

 Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um importante problema de 

saúde pública no mundo, dada sua prevalência, morbimortalidade e elevado custo 

socioeconômico. Esta consiste em lesão renal e perda progressiva e irreversível da 

função dos rins (glomerular, tubular e endócrina). Em sua fase mais avançada e 

terminal, os rins não conseguem mais manter a normalidade do meio interno do 

paciente (ROMÃO JUNIOR, 2004, p. 1 - 3). 

Sendo assim, tem doença renal crônica todo indivíduo que apresentar, por um 

período ≥ 3 meses, lesão do parênquima renal, clinicamente documentada pela 

perda de proteína e/ou sangue na urina e/ou Taxa de Filtração Glomerular (TFG) < 

60mL/min/1,73 m2. A partir desta definição da DRC, a nefrologia mudou o seu foco, 

até então centrado na terapia renal substitutiva (diálise e transplante), para ações de 

prevenção da evolução natural da doença (MAGACHO et al, 2012, p. 251 - 258). 

Os principais grupos de risco para o desenvolvimento da DRC são pacientes 

portadores de Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), idosos 

e pessoas com história familiar de nefropatia, grupos esses de risco presentes no 

dia a dia da Unidade de Saúde Tancredo em Açailândia – MA (PENA et al, 2012, p. 

3135 – 3144). 

Todo paciente pertencente à esses grupos de risco, mesmo que 

assintomático, deve ser avaliado anualmente com exame de urina (para detectar 

perda proteica) e creatinina sérica; como conduta de triagem para prevenção e 

diagnóstico precoce de DRC. Preconiza-se também a utilização de equações para o 

cálculo da Taxa de Filtração Glomerular e o referenciamento para nefrologista em 

caso de DRC avançada. Portanto, a detecção da DRC pode se realizar pelos 

controles laboratoriais rotineiros e de baixo custo que médicos da Atenção Primária 

em Saúde realizam, ou pelo menos devem realizar, periodicamente em seus 

pacientes hipertensos e diabéticos (PENA et al, 2012, p. 3135 – 3144). 

Apesar de relativamente simples, o diagnóstico precoce da DRC continua 

sendo um grande desafio de saúde pública. Caso seja feito tardiamente, 

impossibilita tanto retardar a progressão da perda da função renal como diminuir as 
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complicações cardiovasculares, além de aumentar o custo do tratamento (SANTOS; 

VICENTE, 2016, p. 428 – 434). 

Dessa forma e a partir desse panorama, este plano de ação, tem como intuito 

discutir propostas para um melhor acompanhamento desses pacientes nos níveis 

primários de saúde e realizar campanhas de educação continuada para adesão dos 

pacientes ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso das doenças de 

base e da DRC. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA  

 

Considerando a relevância e o impacto na DRC na saúde da população 

brasileira, o presente plano de ação é importante por estimular a prevenção primária 

desta doença ao identificar indivíduos com risco para desenvolver a doença, por 

promover o diagnóstico precoce desta e o referenciamento para serviços de maior 

complexidade, caso necessário (LEITE, 2016). 

Este projeto justifica-se ainda, pelo fato de que, ao orientarmos e 

conscientizarmos continuamente os pacientes hipertensos, diabéticos, obesos e 

idosos - grupos de alta prevalência na Unidade Básica de Saúde Tancredo - e que 

estão em risco de desenvolverem Doença Renal Crônica à adotarem mudanças no 

estilo de vida, aderirem ao tratamento proposto, fazerem uso regular e contínuo das 

medicações prescritas para suas respectivas comorbidades, estaremos reduzindo 

consequentemente, a prevalência da DRC, doença que mesmo em estágios menos 

avançados, com pacientes na maioria das vezes assintomáticos, é um significativo 

determinante de intercorrências clínicas em seus portadores. 

É no atendimento e manejo da população de risco para DRC que a equipe se 

torna corresponsável pelo controle e acompanhamento desses doentes 6. Identificar 

indivíduos com DRC, particularmente nos estágios iniciais, oferece vários benefícios, 

desde intervenções que retardem ou potencialmente previnam a progressão da 

doença, até a implementação de atividades educacionais, objetivando motivação e 
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aderência dos pacientes com relação à sua doença (MAGACHO et al, 2012, p. 251 – 

258). 

Observa-se que há muitos casos de diagnóstico tardio, já em estágios mais 

avançados de DRC, cujos pacientes, por não terem sido acompanhados de forma 

mais criteriosa e rigorosa pelos profissionais da área da saúde, têm a possibilidade 

de melhoria de sua função renal ou mesmo reversão do quadro inicial, suprimidas 

pelo atraso no diagnóstico, tratamento e seguimento adequados. Daí a importância 

de se estabelecer uma abordagem integral, de forma contínua e dinâmica com os 

pacientes adscritos na área de atuação da UBS e ter um plano de ação que envolva 

não apenas as orientações citadas anteriormente, mas também o correto 

monitoramento ambulatorial destes pacientes, dando a devida atenção aos exames 

de avaliação da função renal para o diagnóstico e estadiamento da DRC. 

Dessa forma, é imprescindível estratificar os grupos de risco para 

desenvolvimento da DRC, avaliar regularmente a função renal, detectar proteinúria 

no exame de urina simples e utilizar equações para o cálculo do clearence de 

creatinina determinada através da TFG, para promover assim, diagnóstico, 

tratamento e prevenção da falência renal no nível primário de atenção (MELO; 

MESQUITA; MONTEIRO, 2016, p. 1635 – 1644). 

Assim, um plano de intervenção que envolva diretrizes de orientação para 

mudanças no estilo de vida dos pacientes e monitoramento ambulatorial com 

consultas regulares, melhoraria as condições de saúde da população com nefropatia 

hipertensiva e diabética, ao proporcionar tratamento mais eficaz e incisivo, visando a 

prevenção da DRC e o progredir desta para estágios mais avançados. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

 Formular estratégias e executar medidas educativas que aprimorem o 

diagnóstico precoce e esclareçam sobre importância da adesão dos pacientes 

com risco de desenvolver Doença Renal Crônica na Unidade Básica de 

Saúde Tancredo no bairro Vila Tancredo em Açailândia – MA, ao tratamento 

farmacológico e não farmacológico de suas comorbidades, a fim de prevenir 

ou diminuir a progressão desta doença. 

 

4.2 Específicos 

 

 Aprimorar o seguimento na atenção básica de hipertensos, diabéticos, obesos 

e idosos a fim de promover diagnóstico precoce e diminuir a morbimortalidade 

da doença renal crônica.  

 Fomentar medidas educacionais nos diversos espaços físicos da 

comunidade, para orientar e conscientizar os pacientes portadores de 

hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, sobre a importância da boa 

aderência ao tratamento medicamento e às mudanças no estilo de vida para 

a prevenção das nefropatias hipertensiva e diabética.  

 Auxiliar os gestores locais através de estratégias para planejamento e 

execução de programas voltados para a prevenção e cuidados adequados 

dos pacientes com hipertensão arterial e diabetes mellitus. 

 

 

5 METAS  

 

 Estimular a prevenção primária desta doença ao identificar 75% dos 

indivíduos com risco para desenvolvê-la (entre hipertensos, diabéticos e 

idosos) e fazer o seguimento adequado destes. 
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 Promover o diagnóstico precoce da DRC e o referenciamento de 100% dos 

pacientes diagnosticados, para serviços de maior complexidade, quando 

necessário. 

 Reduzir a prevalência de DRC em 40%, suas intercorrências clínicas e o 

progredir desta para estágios mais avançados. 

 

 

6 METODOLOGIA  

 

Para efetivação do Projeto de Intervenção serão adotadas as seguintes 

medidas: 

 Local da intervenção: 

Unidade Básica de Saúde Tancredo localizada no bairro Vila Tancredo, 

município de Açailândia, estado do Maranhão, Brasil.  

 

 População abordada: 

População adscrita na área de atuação da equipe da UBS supracitada, com 

diagnóstico prévio de HAS, DM, obesidade e idosos, no período de Agosto de 2016 

à Julho de 2017. 

 

 Etapas do Projeto, Estratégias e Ações: 

 

1ª Etapa: Treinamento por meio de aula expositiva, utilizando ferramentas 

audiovisuais, a toda equipe de trabalho da Unidade Básica de Saúde Tancredo. No 

treinamento será destacado os fatores de risco da Doença Renal Crônica, assim 

como a definição, quadro clinico, diagnóstico e o tratamento não medicamentoso e 

medicamentoso dos seus fatores de risco. A aula será momento onde todas as 

dúvidas por parte dos profissionais poderão ser sanadas, para que os mesmos se 

tornem propagadores do conhecimento. 

 

2ª Etapa: Busca ativa realizada pelo médico, enfermeiros e agentes comunitários de 

saúde, à pacientes hipertensos, diabéticos, obesos e idosos, que ainda não 
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possuem diagnóstico fechado nem dessas comorbidades, nem da DRC. Nesta fase 

o conhecimento acerca do assunto adquirido pelos agentes comunitários será 

utilizado em campo para fortalecer a relação com os pacientes alvos. 

 

3ª Etapa: Realização de atividades educacionais (palestras com o uso de recursos 

audiovisuais, banners, panfletos) na UBS, aos pacientes alvos supracitados, para 

que os mesmos também sejam propagadores de conhecimento na comunidade e 

tenham consciência das comorbidades que lhes acometem, da importância das 

medidas preventivas, do risco de desenvolverem DRC, do que podem fazer para 

evitar o início e progressão da doença e dos benefícios do tratamento proposto. 

 

4ª Etapa: Estimulação de grupos para mudanças no estilo de vida, em especial para 

prática de atividade física regular. 

 

5ª Etapa: Acolhimento individual dos pacientes, durante as consultas, considerando 

cada paciente como ser único e complexo e intensificando as informações 

fornecidas durante as palestras e retirando dúvidas que ainda existam. Nesse 

momento se avaliará o comprometimento da adesão ao tratamento medicamentoso 

e não medicamentoso e a responsabilidade dos pacientes com sua saúde.  

 

6ª Etapa: Acompanhamento dos pacientes em regime ambulatorial e por meio de 

visitas domiciliares, com seguimento adequado e consciente de suas patologias. 
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 
Mês 

01 

Mês 

02 

Mês 

03 

Mês 

04 

Mês 

05 

Mês 

06 

Mês 

07 

Mês 

08 

Mês 

09 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Aulas expositivas 

com os ACS e 

demais membros 

da equipe. 

X            

Busca ativa de 

pacientes em 

grupos de risco 

para 

desenvolvimento 

de DRC 

 X X X X        

Realização de 

palestras para 

portadores alvo 

supracitados 

     X X X     

Estimulação de 

formação de 

grupos para 

realizar MEV 

     X X X     

Acolhimento 

individual para 

intensificação 

de informações 

passadas nas 

palestras 

      X X X    

Acompanhament

o e seguimento 

ambulatorial e 

por meio de 

visitas 

domiciliares para 

os pacientes 

alvo. 

        X X X X 
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8 IMPACTOS ESPERADOS 

 

Espera-se que, o presente Plano de Ação, possibilite que a prática na atenção 

primária, secundária e terciária em saúde sejam beneficiadas e que recursos 

tecnológicos complexos e de alto custo, como as Terapias Renais de Substituição: 

diálise e transplante renal, possam ser menos utilizados ao prevenir a progressão da 

DRC, proporcionando assim, redução dos custos (com medicações, internações e 

afins) e das taxas de hospitalização e mortalidade pela doença e suas complicações. 

Almeja-se também que os novos conhecimentos adquiridos através das 

medidas educativas em saúde propostas, reflitam na assistência aos pacientes 

portadores de algum fator de risco e para os já sabidamente diagnosticados com 

DRC e no compromisso destes com sua saúde.  

Espera-se que ocorram mudanças no estilo de vida dos pacientes com maior 

risco de desenvolver DRC: idosos, obesos, portadores de HAS e DM e maior 

responsabilidade e atenção destes pacientes com sua saúde ao motivá-los à adesão 

aos tratamentos medicamentoso e não medicamentoso propostos. 

Almeja-se ainda que estre projeto estimule o diagnóstico e o tratamento 

precoce da DRC permitindo assim, que se programem intervenções que retardem a 

progressão da doença, assim como a correção de suas complicações e reduzam a 

morbidade cardiovascular, que como já mencionado, é a principal causa de morte 

em pacientes com DRC em todo mundo. 

 É importante salientar que a equipe multidisciplinar da Unidade de Saúde 

Tancredo, terá melhora significativa no nível de conhecimento a respeito DRC, visto 

que receberá treinamento e informação a respeito da doença. Além do mais, na 

medida em que este Projeto de Intervenção prevê a acolhida dos pacientes com 

DRC e grupos de risco na UBS, os vínculos entre os profissionais e a população 

serão estreitados. 

Em suma, são as ações efetivas dos profissionais de saúde capacitados, 

aliados à implementação de políticas públicas na detecção da doença renal 

precocemente, uma importante contribuição para intervenções com vistas à 

promoção da saúde, prevenção e retardo da progressão desta doença com elevado 

potencial de morbimortalidade.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A doença renal crônica representa sério problema de saúde pública mundial, 

porque afeta uma considerável parcela da população e por ser um dos principais 

fatores de risco para doenças cardiovasculares e mortalidade precoce, como já 

mencionado neste trabalho (BRAGA; ARRUDA, 2012).  

Em síntese, o diagnóstico nas etapas iniciais da doença renal crônica é 

importante, pois o tratamento adequado é capaz de reduzir a velocidade de 

progressão para doença renal crônica grave com necessidade de diálise ou 

transplante, corrigir as complicações mais frequentes da doença e prevenir a 

evolução precoce para o óbito, auxiliando assim na redução da sobrecarga para o 

SUS.  

O tratamento dos pacientes com DRC requer o reconhecimento de aspectos 

distintos, porém relacionados, que englobam a doença de base, o estágio da 

doença, a velocidade da diminuição da TFG, identificação de complicações e 

comorbidades, particularmente as cardiovasculares. Este tratamento pode ser 

dividido em vários componentes, a saber: programa de promoção à saúde e 

prevenção primária (grupos de riscos para DRC), identificação precoce da disfunção 

renal e encaminhamento para serviço especializado (diagnóstico da DRC), detecção 

e correção de causas reversíveis da doença renal e identificação e a correção das 

principais complicações e comorbidades da DRC, bem como o preparo do paciente 

(e seus familiares) para a TRS.  

Nas últimas décadas, o controle dos fatores envolvidos na progressão da 

DRC vem sendo o grande alvo das abordagens terapêuticas nos pacientes com 

DRC pré-dialítica tratados conservadoramente. A linha de cuidado para a DRC visa 

à manutenção da função renal, e quando a progressão é inexorável, a lentificação 

na velocidade de perda da função renal (CRESTANI FILHO; RODRIGUES, 2013, p. 

99 – 106; BRASIL, 2014). 

O encaminhamento imediato para atendimento especializado é 

imprescindível, pois se comparados aos pacientes com acompanhamento 

nefrológico precoce no curso de suas doenças, aqueles que são vistos tardiamente, 

ou seja, praticamente à época de iniciarem alguma forma de TRS, apresentam maior 
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risco de morte no primeiro ano de diálise, iniciam a hemodiálise em caráter de 

urgência e através do acesso vascular temporário, têm menor chance de escolha da 

diálise peritoneal ou transplante preemptivo, apresentam piores parâmetros 

metabólicos e manuseio inadequado da anemia, além de permanecerem mais 

tempo hospitalizados e acarretarem maiores gastos aos sistemas de saúde. 

É fundamental ainda, o diagnóstico e tratamento das complicações e 

comorbidades próprias da doença renal crônica, como a anemia, alterações do 

metabolismo do cálcio e fósforo, acidose metabólica, desnutrição, doença 

cardiovascular, doença vascular periférica, retinopatia e neuropatia periférica 

(BASTOS et al, 2004, p. 202 – 2015). 

Dessa maneira, é imperativo que se promova o diagnóstico precoce da DRC 

na ESF, para que pacientes em risco e diagnosticados com a doença, sejam 

acompanhados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para tratamento dos fatores 

de risco modificáveis de progressão da DRC e doença cardiovascular: controle da 

glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, diminuição da proteinúria, obesidade, 

doenças cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida, com atividade 

física diária e qualidade alimentar, além de adesão à terapêutica instituída para suas 

comorbidades de base, tanto no cumprimento rigoroso do uso da medicação, quanto 

da modificação dos hábitos de vida. 

Assim, atua-se de forma ativa no tratamento da DRC, sobretudo em seus 

estágios iniciais, ao otimizar o manuseio clínico da DRC ao se promover o 

diagnóstico precoce, encaminhamento para os cuidados especializados, a 

implementação das medidas de retardo da progressão da doença, identificação e 

correção das complicações e comorbidades mais comuns, bem como educação e 

preparo para TRS.  
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