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RESUMO

A doença renal crônica é definida a partir da presença de alterações mantidas por pelo
menos três meses na taxa de filtração glomerular, vinculadas ou não a lesões
parenquimatosas. Quando associada ao Diabetes Mellitus e/ou a Hipertensão Arterial
Sistêmica as chances de complicações aumentam, conduzindo aos estágios mais
graves ou a necessidade de terapia substitutiva renal, o que pode gerar riscos de
complicações cardiovasculares, internações e morte. O presente trabalho teve como
objetivo criar uma cartilha para acompanhamento e prevenção da doença renal
crônica em pacientes com Diabetes mellitus do município de Feliz – RS. A cartilha foi
baseada em informações obtidas por revisão bibliográfica, por meio de artigos e
dissertações publicados a partir de 2007, em bases de dados como Scielo e Jornal
Brasileiro de Nefrologia, utilizando-se descritores como doença renal crônica, diabetes
mellitus, dieta para diabéticos, taxa de filtração glomerular, proteinúria. Desta forma
conclui-se que através da cartilha disponibilizada aos profissionais de saúde e
pacientes da unidade básica de saúde de Feliz, os mesmos terão acesso a
informações importantes sobre Diabetes Mellitus e doença renal crônica, e a partir
destas informações será possível conscientizá-los da necessidade do controle
glicêmico, da mudança de hábitos, da adesão ao tratamento e da progressão da
doença, que pode ser bastante favorável, quando seguidas as orientações médicas.

Palavras-chave: Doenças Renais Crônicas. Diabetes Mellitus. Conhecimento.
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ABSTRACT

Chronic kidney disease is defined as presence of changes in the glomerular filtration
rate, linked or not parenchymal lesions, lasting for kept for at least three months. When
associated with diabetes mellitus and/or hypertension chances of complications
increase, leading to more severe stages or the need for renal replacement therapy,
which can lead to risks of cardiovascular complications, hospitalizations and death.
This study aimed to create a booklet for monitoring and prevention of chronic kidney
disease in patients with diabetes mellitus from the city of Feliz - RS. The booklet was
based on information obtained from literature review, through articles and dissertations
published from 2007 in databases like SciELO and Brazilian Journal of Nephrology,
using descriptors such as chronic renal disease, diabetes mellitus, diabetic diet, and
proteinuria. With this study, through the booklet available to health professionals and
patients from basic health unit of Feliz - RS, they will have access to important
information about Diabetes Mellitus and chronic kidney disease, and from this
information you can make them aware of the need for glycemic control, changing
habits, adherence to treatment and progression of the disease, which can be very
favorable when followed medical guidelines.

Keywords: Renal Insufficiency, Diabetes Mellitus. Health Education.
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DRC – Doença renal crônica
TFG – Taxa de filtração glomerular
HAS – Hipertensão arterial sistêmica
DM – Diabetes Mellitus
TSR – Terapia substitutiva renal
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

1.1 TÍTULO
Cartilha para educação em saúde, acompanhamento e prevenção da doença renal
crônica em pacientes com diabetes mellitus
1.2 EQUIPE EXECUTORA


Bárbara Antonina Dávila



Mariana Almeida Mello Proença de Freitas

2 INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) é definida a partir da presença de alterações
mantidas por pelo menos três meses na taxa de filtração glomerular (TFG), vinculadas
ou não a lesões parenquimatosas (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). Possui cinco
estágios, de acordo com a TFG e os principais riscos para o seu desenvolvimento são
a hipertensão arterial sistêmica (HAS), o Diabetes mellitus (DM) e histórico familiar de
doença renal (DUTRA et al., 2014).
A DRC está associada à perda de funções importantes do rim, como regulação
da homeostase, excreção de hormônios e principalmente a filtração sanguínea
(BASTOS; BREGMAN; KIRSTAJN, 2010).
Quando associada ao DM e/ou a HAS as chances de complicações aumentam,
conduzindo aos estágios mais graves ou a necessidade de terapia substitutiva renal
(TSR), o que pode gerar riscos de complicações cardiovasculares, internações e
morte (ALMEIDA et al., 2015).
A DM é considerada um conjunto de doenças metabólicas, que tem como
principal característica altos níveis glicêmicos, que ocorrem por problemas na
produção

ou

ação

da

insulina.

Uma

das

principais

complicações

é

a

nefropatiadiabética, em que os principais sintomas são microalbuminúria em estágios
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iniciais e macroalbuminúria e proteinúria em estágios avançados, que levam a filtração
inadequada, dificultando a filtração sanguínea e levando a estágios mais graves de
DRC (PASQUALOTTO; ALBERTON; FRIGERI, 2012).
Através do controle da glicemia reduz-se o desenvolvimento de complicações
como infecções, hipercalemia e diminuição do tempo de internação (NEVES et al.,
2009), incidência de microalbuminúria, de lesões de órgãos alvos e necessidade de
diálise, aumentando assim a sobrevida dos pacientes (VIEIRA JUNIOR; SUASSUNA,
2013).
Segundo BURMEISTER et al (2012), o número de pacientes diabéticos, com
DRC e que iniciam TRS tem aumentado consideravelmente, sendo equivalente a
37,9% no município de Porto Alegre – RS, no ano de 2009. Em idosos, é a principal
causa do aumento de comorbidades associadas à DRC como doenças cardíacas,
doença vascular periférica e retinopatias (BASTOS; OLIVEIRA; KIRSZTAJN, 2011).
O tratamento das doenças de base, a mudança na dieta e a realização de
exercícios físicos quando possível são importantes para a não evolução da DRC,
diminuindo a perda de função renal e melhorando o dia a dia do paciente (GRICIO;
KUSUMOTA; CÂNDIDO, 2009).
O agravamento e as complicações geradas pela DRC são preveníveis e
tornam-se possíveis através do acompanhamento do paciente diabético, controle
glicêmico e informações sobre os riscos provenientes da doença, sendo tema do
presente plano de ação.

3 JUSTIFICATIVA

O município de Feliz - RS não possui um programa específico para identificação
e acompanhamento de pacientes com doença renal crônica e o hospital da cidade não
possui serviço de terapia substitutiva renal, sendo assim, todos os pacientes com DRC
são encaminhados para municípios de referência, onde recebem acompanhamento
com especialistas e realizam exames de rotina, recebendo o tratamento indicado, não
retornando a unidade de saúde de origem.
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Além disso, o município também não possui um programa de acompanhamento
de diabéticos.
Os pacientes diagnosticados com essa doença realizam os exames de rotina
na unidade de saúde, recebem o medicamento gratuitamente, mas não tem um
controle para saber se estão tomando os medicamentos corretamente, quais sinais e
sintomas devem prestar atenção e informações sobre os riscos que a não adesão ao
tratamento e mudanças na rotina podem causar, como a doença renal crônica.
Como biomédica responsável pela realização dos exames no laboratório
municipal de análises clínicas, percebo vários pacientes diabéticos, que nos exames
de rotina estão com valores de glicemia descompensados, muitas vezes por não
terem aderido à terapia medicamentosa, não estarem com as doses estabelecidas
e/ou não aderirem às mudanças na sua rotina, em relação à alimentação e atividades
físicas.
Desta forma, a criação de uma cartilha para controle, acompanhamento e
prevenção da doença renal crônica em pacientes diabéticos é muito importante, tanto
para os profissionais de saúde quanto para os pacientes, tornando possível lidar com
os riscos de desenvolvimento da DRC, reconhecer sinais e sintomas característicos
da má progressão da doença e ter acesso às informações, instruções e formas de
cuidado que devem ser seguidas.
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4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral


Criar uma cartilha para acompanhamento e prevenção da doença renal crônica
(DRC) em pacientes com Diabetes mellitus (DM) do município de Feliz – RS.

4.2 Objetivos específicos


Apresentar características da doença renal crônica;



Expor os riscos da Diabetes mellitus para o desenvolvimento da doença renal
crônica;



Estruturar o acompanhamento dos diabéticos do município para prevenção da
doença renal crônica.

5 METODOLOGIA

O presente trabalho foi idealizado a partir da necessidade de trazer informações
aos profissionais de saúde e pacientes do município de Feliz – RS, sobre os riscos de
progressão do Diabetes mellitus (DM) para doença renal crônica (DRC), uma vez que
o município não possui programa de acompanhamento destes pacientes.
Para que seja possível repassar estas informações, pretende-se criar uma
cartilha, que apresente informações sobre DM e DRC, como principais sinais e
sintomas, características das doenças, formas de prevenção da DRC relacionadas ao
paciente diabético, como adesão ao tratamento, controle glicêmico, mudança de
hábitos, realização de atividades físicas e progressão da doença.
A cartilha (APÊNDICE A) foi baseada em informações obtidas por revisão
bibliográfica, por meio de artigos e dissertações publicados a partir de 2007, em bases
de dados como Scielo e Jornal Brasileiro de Nefrologia, utilizando-se os descritores:
doença renal crônica, diabetes mellitus, dieta para diabéticos, taxa de filtração
glomerular e proteinúria.
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6 METAS

As metas, a partir da execução do plano de ação, são:


Proporcionar aos profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde do
município de Feliz identificar sinais e sintomas da doença renal crônica (DRC);



Possibilitar que o paciente tenha acesso a informações sobre o Diabetes
mellitus (DM), de forma clara e objetiva;



Gerar interesse na adesão ao tratamento, demonstrando a importância desta
atitude;



Melhorar a qualidade de vida dos pacientes com DM e/ou DRC;



Reduzir os números de casos de DRC.

7 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Etapas

mar/15

abr/15

mai/15

jun/15

jul/15

ago/15

set/15

Revisão
Bibliográfica

x

x

x

x

x

x

x

Desenvolvimento
do Plano de Ação

x

x

x

x
x

x

x

Obtenção dos
dados para cartilha

x

Criação da Cartilha
Considerações
Finais

out/15

x

x

Adequações Finais

x

Entrega Final

x
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8 IMPACTOS ESPERADOS

Espera-se modificar a qualidade de vida dos pacientes portadores de DRC e
DM, moradores do município de Feliz, através do acesso as informações pela cartilha,
acessível também aos seus familiares, o que irá auxiliar nas mudanças da rotina
diária, como inclusão de prática de atividades físicas e adequação da dieta, levando
a regressão da doença,

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Freitas, Almeida, Zimmermann (2012), ao realizar a educação em
saúde, tem-se a capacidade de prevenir as complicações das doenças, já que se
possibilita benefícios aos pacientes, familiares e aos profissionais, favorecendo a
assistência à saúde.
O controle glicêmico adequado e a adesão ao tratamento mostram-se bastante
eficazes na diminuição dos riscos de desenvolvimento da nefropatia diabética e
consequentemente da DRC. Em pacientes que já estão em acompanhamento, o
controle glicêmico apresenta grande fator para redução da progressão da doença
(SALGADO, 2007).
Desta forma podemos concluir que através da cartilha disponibilizada aos
profissionais de saúde e pacientes da UBS de Feliz, os mesmos terão acesso a
informações importantes sobre DM e DRC. A partir dessas informações será possível
conscientizá-los da necessidade do controle glicêmico, da mudança de hábitos, da
adesão ao tratamento e da progressão da doença, que pode ser bastante favorável,
quando seguidas as orientações médicas.
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APÊNDICE A – Cartilha Informativa para educação em saúde, acompanhamento e

prevenção da doença renal crônica em pacientes com Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus

Bárbara Antonina Dávila
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Esta cartilha tem como objetivos a educação em saúde, o acompanhamento e
a prevenção da doença renal crônica em pacientes com Diabetes mellitus.

As principais funções dos rins são:





Produção de hormônios;
Equilíbrio hidroeletrolítico (entrada e saída de
água e eletrólitos);
Excreção de produtos do metabolismo e filtração
sanguínea;
Controle da pressão arterial e homeostase
(temperatura corporal).

A doença renal crônica (DRC) é definida a partir de alterações, por pelo menos
três meses, na taxa de filtração glomerular (TFG), que avalia a função de excreção
dos rins, juntamente com lesões parenquimatosas e/ou exames de imagem.
A DRC é classificada em 6 estágios, de acordo com a TFG, e são esses
estágios que determinam como será o tratamento do paciente, conforme quadro
abaixo.
Quadro 1 – Classificação da DRC.
Estágio

TFG (ml/min/1,73m2)

1

≥ 90

2

60 – 89

3a

45 – 59

3b

30 – 44

4

15 – 29

5

< 15
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O Diabetes mellitus (DM) é o conjunto de doenças metabólicas, que têm como
principal característica níveis altos de glicemia, que podem ser causados por
problemas na produção ou ação da insulina.
As principais funções do pâncreas:



Produção de enzimas digestivas;
Produção de hormônios, como a insulina.

Os principais sintomas da doença são:
 Poliúria: frequência aumentada de eliminação de urina;
 Polidipsia: sede excessiva;
 Polifagia: apetite acentuado;
 Perda involuntária de peso.
A progressão do DM em casos de descontrole glicêmico associado ao fumo,
obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia pode ocasionar complicações crônicas
como retinopatia, nefropatia, neuropatias.
A associação do DM com a DRC aumenta as chances de complicações, como
por exemplo, a filtração sanguínea inadequada pelos rins, com aumento na excreção
de albumina (microalbuminúria), síndrome nefrótica, com diminuição da função renal
e consequente evolução para insuficiência renal, com necessidade de terapias
substitutivas.

Os principais fatores de risco para a DRC são:

Hipertensão Arterial

Diabetes Mellitus
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Obesidade

Tabagismo

Hipercolesterolemia

Envelhecimento

O diagnóstico da DRC pode ser feito precocemente, através de exame de urina,
onde se procura a presença de proteínas e também através da dosagem de creatinina
no sangue, que quando alterada pode ser um sinal de DRC.

Podemos ter o tratamento conservador, que tem como principal característica
controlar os fatores de risco e manter a TFG em estágios mais baixos por mais tempo,
o tratamento pré-dialítico, que também controla a TFG e prepara o paciente para futuro
tratamento substitutivo e a terapia renal substitutiva (TRS), que substitui a função renal
do paciente, podendo ser através da hemodiálise, diálise peritoneal e transplante
renal.
 Hemodiálise: através de uma máquina, é feita a filtração do sangue,
liberando assim do organismo os resíduos não utilizados ou prejudiciais;
 Diálise peritoneal: o processo de filtração ocorre dentro do corpo do
paciente, através do peritônio, membrana que reveste os órgãos
abdominais e que funciona como filtro e através de um cateter, os fluídos
são drenados para fora do corpo;
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 Transplante renal: o rim “doente” é substituído por um rim saudável,
conseguindo realizar as funções de filtração e eliminação de líquidos e
toxinas.

Para prevenirmos a DRC e também o DM, algumas mudanças de hábitos são
de extrema importância. Para pacientes já portadores dessas doenças, essas
mudanças reduzem a progressão das doenças.
O mais importante é que além do paciente, seus familiares participem das
mudanças e também apoiem o paciente, para que seja mais fácil alcançar os objetivos
e seguir sua rotina.
Mudanças de hábitos:
Prática de atividades físicas conforme
orientação de profissional de
educação física e do médico

Parar de fumar ou pelo menos
reduzir a quantidade de cigarros

Redução da pressão
arterial

Redução do peso corporal
até o peso ideal
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Redução do consumo de sal,
para 2g por dia

Alimentação saudável, conforme
orientação do nutricionista

Controle glicêmico

Controle do colesterol para
redução do risco
cardiológico

Mudança de hábitos,
juntamente com a família

Espera-se através desta cartilha trazer conhecimento e informação para
pacientes e profissionais de saúde, sobre a DRC e DM, fatores de riscos e formas de
prevenção.
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