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APRESENTAÇÃO

Caro (a) aluno (a).

Nesta unidade, serão apresentadas as principais estratégias 
de busca na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 
e os principais sistemas de informações do Ministério da Saúde 
necessários para o adequado processo de planejamento das 
ações do Sistema Único de Saúde.  

 
Pratique a pesquisa nas bases de dados e bom trabalho!
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ObjETivOS

• Apresentar as estratégias de busca utilizadas na base de 
dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

• Descrever os principais sistemas de informações em saúde 
necessários ao processo de planejamento, operação e 
controle do Sistema Único de Saúde.
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O Curso de Especialização em Nefrologia Multidisciplinar tem como 
objetivo promover a capacitação de profissionais da saúde no âmbito da 
atenção primária, visando o cuidado integral e ações de prevenção à doença 
renal. Busca, ainda, desenvolver e aprimorar competências clínicas/gerenciais 
na prevenção e no tratamento do usuário do SUS que utiliza a Rede Assistencial 
de Saúde.

Este curso faz parte do Projeto de Qualificação em Nefrologia 
Multidisciplinar da UNA-SUS/UFMA, em parceria com a Secretaria de 
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS), a Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS) e o apoio do Departamento 
de Epidemiologia e Prevenção de Doença Renal da Sociedade Brasileira de 
Nefrologia.

Esta iniciativa pioneira no Brasil contribuirá também para a produção 
de materiais instrucionais em Nefrologia, de acordo com as diretrizes do 
Ministério da Saúde, disponibilizando-os para livre acesso por meio do Acervo 
de Recursos Educacionais em Saúde - ARES. Esse acervo é um repositório 
digital da UNA-SUS que contribui com o desenvolvimento e a disseminação 
de tecnologias educacionais interativas.

O modelo pedagógico enquadra-se na modalidade de Educação a 
Distância (EAD), que possibilita o acesso ao conhecimento, mesmo em locais 
mais remotos do país, e integra profissionais de nível superior que atuam nos 
diversos dispositivos de saúde. Estamos associando tecnologias educacionais 
interativas e os recursos humanos necessários para disponibilizar a você, nosso 
discente, materiais educacionais de alta qualidade, que facilitem e enriqueçam 
a dinâmica de ensino-aprendizagem.

Esperamos que você aproveite todos os recursos produzidos para este 
curso.

Abrace esse desafio e seja bem-vindo!

Profª. Drª. Ana Emília Figueiredo de Oliveira
Coordenadora Geral da UNA-SUS/UFMA

Prof. Dr. Natalino Salgado Filho 
Coordenador do Curso de Especialização em Nefrologia 
Multidisciplinar da UNA-SUS/UFMA

O CURSO
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1 Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)

A BVS é produto da evolução de três décadas do programa de 
cooperação técnica em informação científica na América Latina e Caribe. 

O material disponibilizado é registrado, organizado e armazenado 
em formato eletrônico, acessível de forma universal na Internet, de modo 
compatível com bases internacionais.

O programa é coordenado e implantado pela BIREME (Biblioteca 
Regional de Medicina) e funciona em rede, buscando atender às 
necessidades de informação dos sistemas nacionais de pesquisa, ensino e 
atenção à saúde. 

Os objetivos da BIREME são:

A BVS representa uma notável inovação que tem contribuído para 
que a região se atualize sistematicamente em metodologias, tecnologias, 
produtos e serviços contemporâneos de informação, conhecimento e 
evidência científica nos sistemas de pesquisa, educação e atenção à saúde, 
de acordo com as condições sociais, econômicas e culturais. 

A operação da BVS e redes associadas têm contribuído de modo 
radical para a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto das fontes de 

Sob liderança da OPAS e OMS

Metodologia Tecnologia

Organização Pan-
Americana de Saúde

Organização 
Mundial de Saúde

Que funciona em formato de 
redes e são amparados por:

Próprias e abertas para
 o uso de adoção livres

Contribuir para o desenvolvimento da saúde 
das populações da Região das Américas; 

Promover a cooperação entre países;

Democratizar o acesso à informação
científica e técnica; 

Promover intercâmbio de conhecimento e
evidências em prol da contínua melhoria dos
sistemas de saúde, educação e de pesquisa. 
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informação da América Latina e do Caribe, assim como para o acesso às 
fontes internacionais de referência (BIREME, 2014).

Mapa da Rede BVS 

Fonte: BVS, 2014

Princípios da BVS
• Busca da equidade no acesso à informação em saúde; 
• Promoção de alianças e consórcios para maximizar o uso 

compartilhado de recursos; 
• Promoção do trabalho cooperativo e do intercâmbio de 

experiências; 
• Desenvolvimento e operação descentralizada em todos os níveis; 
• Desenvolvimento baseado nas condições locais; 
• Estabelecimento e aplicação de mecanismos integrados de 

avaliação e controle de qualidade. 

Iniciativas
Por país: divulgação de temas prioritários por países. Exemplo: 

BVS Brasil.
Temáticas: organização temática das informações. BIREME e 

instituições do setor saúde.  Exemplo: BVS Adolec, BVS Psicologia.
Regionais: temas desenvolvidos simultaneamente por mais de 

um país.  Exemplo: e-Português.
Institucionais: gestão da informação no nível local. Exemplo: 

BVS Ministério da Saúde.
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Padrão BVS

A BVS diferencia-se do conjunto de fontes de informação da Internet 
por obedecer a critérios de seleção e controle de qualidade. Veja abaixo 
alguns desses critérios:

• Rede BVS: portais nacionais e temáticos 
• Área de meta-pesquisa/metabusca 
• Fontes de informação 
• Destaques, redes sociais, notícias e eventos 
• Serviços cooperativos
• Diretórios e portais
• Comunidades virtuais

SAIBA MAIS
Para acessar o Portal de Pesquisa da BVS, clique no link: http://

bvsalud.org 

1.1 Conhecendo o portal da BVS

O Portal de Revistas Científicas em Ciências da Saúde (http://portal.
revistas.bvs.br/) fornece informações sobre:

Redes

Metabusca Destaques

Redes 
sociais

Notícias

Áreas de fonte 
de informação

Serviços 
cooperativos

http://bvsalud.org
http://bvsalud.org
http://portal.revistas.bvs.br/
http://portal.revistas.bvs.br/
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• Descrição bibliográfica dos títulos 
• Acesso ao formato eletrônico 
• Coleções de bibliotecas que cooperam com o Catálogo Coletivo de 

Periódicos – SeCS

1.2 A pesquisa na BVS

As bases de dados e outras fontes de informação da BVS estão 
organizadas em coleções de acordo a abrangência geográfica, temática e 
tipologia. 

São nove coleções que organizam mais de 60 bases de dados: 
1. “Bases de dados internacionais” - literatura publicada em uma ou 

mais regiões do mundo. Exemplo: LILACS e Medline. 
2. “Bases de dados de organismos internacionais” - literatura 

publicada por organismos internacionais da saúde. Exemplo: 
OPAS e OMS. 

3. “Bases de dados especializadas” - literatura de um tema específico 
da saúde ou relacionado com área da saúde e de abrangência 
regional - mais de um país. Exemplo: Desastres.

4. “Bases de dados nacionais” - literatura nacional de um país na 
área da saúde em geral ou de um tema específico. Exemplo: 
ColecionaSUS. 

5. “Biblioteca Cochrane” - reúne as bases de dados que compõem a 
Biblioteca Cochrane. 

6. “Biblioteca Cochrane Plus” - reúne as bases de dados que 
compõem a Biblioteca Cochrane Plus. 

7. “Recursos Educacionais” - reúne fontes que registram qualquer 
tipo de recurso educacional aberto. Exemplo: as coleções do 
Campus Virtual em Saúde Pública (CVSP).

Diretórios 
e portais

Comunidades 
virtuais

Emventos 
em saude

Notícias
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8. “Atenção Primária em Saúde” - reúne fontes de informação 
relacionadas à esta área temática. Exemplo: Perguntas e Respostas 
da APS. 

9. Coleção “Terminologia” - fontes de terminologia em saúde, como 
o DeCS, glossários e outras classificações de saúde. 

A pesquisa na BVS pode ser realizada através do site http://regional.
bvsalud.org/ ou do portal de pesquisa da BVS http://bvsalud.org.

No site, http://regional.bvsalud.org/, o usuário encontra quatro 
modos para pesquisar: por  todos os índices OU por título OU por autor 
OU por assunto.  Veja a ilustração abaixo:

O site também possibilita ao usuário fazer sua pesquisa através de 
três métodos: integrado, por palavras ou pelo google. Veja o exemplo 
na ilustração abaixo:

Integrado - resultado apresentado em formato resumido com lista única 
por ordem de relevância;

Por palavras - Indica o número de referências recuperadas em cada fonte 
de informação;

Google - Recupera tanto da BVS quanto no google.

http://regional.bvsalud.org/
http://regional.bvsalud.org/
http://bvsalud.org/
http://bvsalud.org/
http://regional.bvsalud.org/
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No portal de pesquisa da BVS, http://bvsalud.org, o usuário insere o 
assunto que deseja pesquisar. Veja abaixo a imagem da página inicial do 
portal.

1.3 Para Busca Refinada

Conectores/operadores booleanos na estratégia de busca: AND; 
OR; AND NOT - relacionam termos ou palavras significativas em uma 
expressão de pesquisa.

http://bvsalud.org/
http://bvsalud.org/
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 AND (Intersecção) - usado para relacionar palavras significativas e/
ou termos no mesmo documento. Exemplo:

Eclâmpsia     AND      Hipertensão

 OR (União) - usado para somar palavras significativas e/ou termos. 
Serão recuperados documentos que têm um e/ou outro termo.  Exemplo:

Eclâmpsia      OR      Hipertensão

AND NOT (Exclusão) -  usado para excluir palavras significativas e/ou 
termos após esse operador.

A ordem do conector altera o resultado:

Eclâmpsia     AND NOT    Hipertensão

-  Serão recuperadas fontes de informação que tratam somente de 
eclâmpsia sem fazer referência alguma com hipertensão.

Hipertensão     AND NOT     Eclâmpsia

- Neste caso, o resultado desta estratégia será de fonte de informação 
que tratam somente de hipertensão sem fazer referência alguma a 
eclâmpsia.

1.3.1 Aprimorando a estratégia de busca

Aspas - recurso aplicável no método integrado -  para buscar frases 
ou termos compostos.   Exemplo: “serviços de saúde”.

Truncamento - O cifrão ($) e o asterisco (*) – são utilizados para 
buscar por radicais. Exemplo: homeopat$ inclui homeopatia, homeopático, 
homeopata, etc.

Parênteses – delimita a ação de cada operador na expressão de 
pesquisa para ordenar conectore AND/OR/AND NOT numa mesma 
expressão de busca. Exemplo: para recuperar registros sobre hipertensão 
relacionados com eclâmpsia ou pré-eclâmpsia.
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Sem o uso dos parênteses – hipertensão AND (eclâmpsia OR pre-
eclâmpsia), sem o uso dos parênteses, o sistema relacionaria os termos 
hipertensão e eclâmpsia, recuperando-os no mesmo documento, mas o 
termo pré-eclâmpsia seria recuperado independentemente dessa relação.

SAIBA MAIS 
Para conhecer outras bases de dados, acesse: 
- LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde http://lilacs.bvsalud.org/

- Tutorial de pesquisa LILACS - Disponível em: http://goo.gl/
MWTs8m 

- Catálogo coletivo de revistas - Portal de Revistas Científicas 
em Ciências da Saúde disponibiliza informação sobre a descrição 
bibliográfica dos títulos de revistas científicas da área da saúde, 
disponibilidade e forma de acesso ao formato eletrônico e as 
coleções das bibliotecas que cooperam com o Catálogo Coletivo 
SeCS – Seriados em Ciências da Saúde. São mais de 13 mil registros 
de revistas nacionais e internacionais indexadas nos principais índices 
bibliográficos da área da saúde. Acesse: http://goo.gl/GlQojA

- Vídeo - Recuperando a informação no Portal de Pesquisa da 
BVS http://goo.gl/i5IRzh

OBSERVAÇÃO

Vale a pena conferir ainda a base de dados referencial MEDLINE/
PUBMED, em que estão relacionados mais de 23 milhões de artigos da 
área biomédica. 

Acesse o site pelo seguinte endereço: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed

http://lilacs.bvsalud.org/
http://lilacs.bvsalud.org/
http://goo.gl/MWTs8m
http://goo.gl/MWTs8m
http://goo.gl/GlQojA
http://goo.gl/i5IRzh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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2.SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE

2.1 Sistemas de Informação em Saúde (SIS)

O SIS é um conjunto de componentes que atua de forma integrada, 
através de mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão 
da informação necessária e oportuna para a construção dos indicadores e 
implementação de processos de decisões no sistema de saúde. 

É constituído por vários subsistemas e tem como objetivo selecionar 
dados pertinentes e transformá-los em informações para aqueles que 
planejam, financiam, provêm e avaliam os serviços de saúde.

2.2 O DATASUS

 É o departamento de informática do Sistema Único de Saúde 
(SUS) que surgiu em 1991 com responsabilidade de “coletar, processar e 
disseminar informações sobre saúde”.

Tem por missão “prover os órgãos do SUS de sistemas de informação 
e suporte de informática necessários ao processo de planejamento, 
operação e controle do Sistema Único de Saúde, através da manutenção 
de bases de dados nacionais, apoio e consultoria na implantação de 
sistemas e coordenação das atividades de informática inerentes ao seu 
funcionamento integrado.” Os sistemas de saúde administrados pelo 
DATASUS ainda não são integrados entre si; dentre eles, destacam-se:

DATASUS
SIM

SISVAN
SINASC

SINAN

SIAB
SI-PNI

(SI-API - SI-EAPV)

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_de_sa%C3%BAde&action=edit&redlink=1
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Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)

Os relatórios que este sistema permite 
acessar contêm dados sobre: características 
de pessoa, tempo e lugar, condições de óbito, 
assistência prestada ao paciente, causas básicas 
e associadas. Esses dados são de fundamental 
importância para o Sistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica.

Quando ocorrem óbitos naturais em domicílio, o médico assistente 
ou o Cartório de Registro Civil devem providenciar o preenchimento da 
Declaração de Óbito (DO).  Os casos de óbitos sem assistência médica, em 
via pública ou por causas acidentais ou violentas devem ser encaminhados 
ao Serviço de Verificação de Óbito ou o Instituto Médico Legal.

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC)

É uma fonte de dados para conhecimento 
da situação de saúde que contribui para obtenção 
de informação sobre natalidade, morbidade 
e mortalidade infantil e materna e sobre as 
características da atenção ao parto e ao recém-
nascido. Essas informações são essenciais para a 
atenção integral à saúde da mulher e da criança e 
possibilitam a adoção de medidas voltadas para o pleno desenvolvimento 
e crescimento infantil.

Os formulários da Declaração de Nascido Vivos (DN) são distribuídos 
nacionalmente pelo Ministério da Saúde. O seu preenchimento é feito nos 
estabelecimentos de saúde que realizam partos e nos cartórios de registro 
civil para os partos domiciliares.

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Tem como finalidade a vigilância 
epidemiológica de determinados agravos. Desde 
1975, a mesma lei que instituiu o Sistema Nacional 
de Vigilância Epidemiológica também criou a 
obrigatoriedade da notificação compulsória de 
algumas doenças.

O objetivo maior deste sistema de informações é o registro e o 
processamento dos dados sobre agravos de notificação em todo o território 

SIM

SINASC

SINAN
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nacional, fornecendo informações para a análise do perfil de morbidade e 
contribuindo, dessa forma, para a tomada de decisões em níveis municipal, 
estadual e federal. 

O cadastro individual de notificação – formulário de dados - é 
preenchido por qualquer profissional de saúde, a partir da suspeita 
de ocorrência de algum agravo de notificação devidamente clinicada 
anteriormente e enviada aos serviços responsáveis pela Vigilância 
Epidemiológica.

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)

O SISVAN é um sistema que visa ao 
acompanhamento do estado nutricional de 
um certo grupo populacional, interferindo 
sempre que necessário, para evitar os agravos 
nutricionais.

Atualmente, os grupos populacionais 
prioritários para o acompanhamento são todas as crianças com idade 
entre zero a cinco anos que frequentam a rede municipal de saúde e todas 
as gestantes que fazem o pré-natal na rede municipal de saúde.

Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações 
(SI-PNI)

Sistema desenvolvido para possibilitar, aos 
gestores envolvidos no Programa Nacional de 
Imunização, a avaliação dinâmica do risco quanto 
à ocorrência de surtos ou epidemias, a partir do 
registro dos imunobiológicos aplicados e do 
quantitativo populacional vacinado, agregados 

por faixa etária, período de tempo e área geográfica.
Possibilita também o controle do estoque de imunobiológicos 

necessário aos administradores que têm a incumbência de programar sua 
aquisição e distribuição.

Controla as indicações de aplicação de vacinas de imunobiológicos 
especiais e seus eventos adversos, dentro dos centros de referências em 
imunobiológicos especiais.

SISVAN

SI-PNI
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Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)

Foi desenvolvido pelo DATASUS, em 1998, 
em substituição ao Sistema de Informação do 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
– SIPACS, para coletar dados de produção 
utilizados pelas equipes das unidades de saúde, 
e sistematizar dados coletados durante as 
visitas às comunidades, realizadas pelos agentes 
comunitários de saúde, a pedido da equipe do COSAC – Coordenação de 
Saúde da Comunidade / Secretaria de Assistência à Saúde – Ministério da 
Saúde.

Por meio do SIAB obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, 
condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e 
composição das equipes de saúde.

Para atender aos diversos cenários de informatização e conectividade 
nos serviços de saúde, oferece dois sistemas de software que podem 
operar desde uma Unidade Básica de Saúde (UBS) sem acesso a internet, 
com o Sistema de Coleta de Dados Simplificada (CDS) a partir do uso de 
fichas, até UBS com computadores e internet nos consultórios e salas de 
atendimento usando o Sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

O Sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e-SUS/AB PEC) é 
destinado a municípios cujas UBS são informatizadas, possuem algum 
grau de conectividade e contam com profissionais capacitados para apoiar 

SI-PNI

Se divide em dois
principais subsistemas

SI-API
Sistema de Avaliação de Doses 

Aplicadas de Vacinas

SI-EAPV
Sistema de Informação sobre 

Eventos Adversos Pós-Vacinais

Iniciado em 1993,  permite ralizar o 
acompanhamento  e a avaliação da 

cobertura vacinal, tanto do município, 
como no estado e no país. Neste sistema 

são registrados dados sobre doses de 
vacina aplicadas em serviços de rotina e 

em campanhas de vacinação.

Este sistema permite o acompanhamen-
to de caso de reação adversa ocorridos 

pós-vacinação e a rápida identi�cação  e 
localização de lotes de vacina. O SIS 
EAPV serve para as gestões federal, 

estadual, regional e municipal.

SIAB
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sua implantação. 
O Sistema de Coleta de Dados Simplificada (e-SUS/AB CDS) é um 

software de caráter transitório, a ser utilizado até que os municípios alcancem 
os padrões necessários para implantação do prontuário eletrônico, pois 
não é necessário que as UBS estejam totalmente informatizadas ou que 
tenham conexão com a internet.

Nesta modalidade, os dados que são coletados em fichas de papel 
serão substituídos pelos sistemas atuais (SIAB, HIPERDIA, SISPré-Natal, 
eSUS/AB), diminuindo a burocratização e fornecendo maior agilidade ao 
atendimento na Atenção Básica. 

A versão inicial do Sistema de Coleta de Dados Simplificada (CDS) 
contempla sete fichas de registro, que serão integradas e simplificadas. São 
elas: ficha de cadastro do domicílio e dos usuários, atendimento individual, 
atendimento odontológico, atividades coletivas, procedimentos e visita 
domiciliar.

SAIBA MAIS

As informações sobre os sistemas abordados estão disponíveis a 
todos os municípios para download gratuito. 

Acesse o link http://goo.gl/AoH2Pj

Para obter mais informações acesse:
Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA)
Acesse: http://goo.gl/cbU4Bo

Tabulador de dados do SUS – TABNET
Acesse: http://goo.gl/YxiJfB

http://goo.gl/AoH2Pj
http://goo.gl/cbU4Bo
http://goo.gl/YxiJfB
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Nesta unidade, você estudou: 

• As estratégias de busca necessárias para o acesso ao conteúdo da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

• Os principais sistemas de informação do Ministério da Saúde, tais 
como: SIM, SINAN, SIAB, SISVAN, SI-PNI e SINASC.

• Todos os mecanismos de busca apresentados visam facilitar as  
pesquisas em saúde e aprimorar as estratégias de busca em fontes 
de informação relevantes.

Nos encontramos na próxima unidade. Até lá!

SÍNTESE DA UNiDADE
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1 DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - 
DeCS: O QUE É

O DeCS é um padrão terminológico trilingue (inglês, português 
e espanhol) na área da saúde, usado na América Latina e Caribe, de 
linguagem comum para a descrição e recuperação de conteúdo das fontes 
de informação da BVS. É uma tradução e adaptação do MeSH (Medical 
Subject Headings), da National Library of Medicine, além das áreas 
específicas de Ciência e Saúde, Homeopatia, Saúde Pública e Vigilância 
Sanitária. O DeCS é atualizado anualmente e permite utilização dos termos 
em qualquer um dos três idiomas garantindo o mesmo resultado.

1.1 Composição do DeCs

Descritores: são palavras que representam o conteúdo temático ou 
o assunto do documento/artigo.  

Ex.: Dengue
Qualificadores: são termos que determinam o aspecto e o tipo de 

abordagem do assunto.    
Ex.: Dengue - Epidemiologia 
Limites: palavras que especificam o assunto de acordo com um grupo 

etário, um gênero, uma característica, data, etc. 
Ex.:  adolescente / feminino / 2010

1.2 Consulta ao DeCs

Para realizar uma consulta ao DeCS é necessário selecionar o idioma 
dos descritores antes de digitar o termo a ser pesquisado, podendo se 
pesquisar em inglês, espanhol e português, conforme ilustrado na imagem 
abaixo. 

1.2.1 Consulta por palavras

É uma busca simples em que se digitando o termo desejado aparecem 
os descritores relacionados: pode-se pesquisar por “Palavra ou Termo” ou 

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas de atenção à saúde são definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
como o conjunto de atividades cujo propósito primário é promover, restaurar e manter a saúde 
de uma população para se atingir os seguintes objetivos:

O alcance de um nível ótimo de saúde, distribuído de forma equitativa;

A garantia de uma proteção adequada dos riscos para todos os cidadãos;

O acolhimento humanizado dos cidadãos, a provisão de serviços seguros;

Efetivos e a prestação de serviços eficientes (MENDES, 2011).

A doença renal crônica (DRC) caracteriza-se pela diminuição progressiva da função 
dos rins e, por sua característica de cronicidade, acarreta limitações físicas, sociais e 
emocionais, que interferem de modo significativo na qualidade de vida de portadores 
de DRC.

Tais intervenções devem ser focadas na abordagem global dessa população, por 
meio de equipes interdisciplinares, uma vez que se pode obter melhor qualidade do 
atendimento prestado e, consequentemente, maior adesão dos pacientes ao tratamento.

Nos últimos anos, alguns estudos têm avaliado a importância do trabalho em 
equipe interdisciplinar no tratamento de pacientes com DRC, com base em intervenções 
psicoeducacionais. Esses estudos têm como objetivo principal a divulgação de informações 
sobre a DRC, sua prevenção e seu tratamento para os pacientes e seus familiares. Os benefícios 
desse tipo de intervenção foram observados em um estudo no qual os pacientes que receberam 
cuidado interdisciplinar na pré-diálise tiveram sobrevida de oito meses a mais após entrarem em 
terapia dialítica, quando comparados aos pacientes que receberam apenas o cuidado médico 
tradicional (DEVINS et al., 2005).

Você sabe qual é a diferença entre os conceitos de 
multidisplinaridade e interdisplinaridade?

2 O PAPEL DA ENFERMAGEM
 

A atuação do enfermeiro na prevenção e diminuição da progressão da DRC se dá de uma 
forma ampla, a partir da necessidade do usuário. 

É necessário que se conheça os fatores de risco, bem como o diagnóstico e a 
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