
1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANAINA FIGUEIRA FERREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doença renal crônica: rastreamento em população de risco adscrita no PSF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2011 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

JANAINA FIGUEIRA FERREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doença renal crônica: rastreamento em população de risco adscrita no PSF 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Universidade 
Estácio de Sá como requisito parcial para a 
obtenção do grau de Mestre em Saúde da 
Família. 
Orientador Prof. Dr. Hesio de Albuquerque 
Cordeiro. 
Co-orientador Prof. Dr. Haroldo José de Matos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2011 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A minha filha Juliana, razão da minha vida 
que possa perdoar os momentos de ausência  

e entender que é preciso lutar pelo que se acredita. 



5 

 

 

 
 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Aos meus pais pelo apoio e infinito incentivo a minha carreira. 
 
 

Ao meu grande amigo Dr. Francisco José Nascimento, pela contínua e intensa 
parceria na busca de evidências científicas relevantes pertinentes ao tema. Também 

agradeço ao apoio nos momentos difíceis ao longo do curso. 
 
 

Ao Dr. João Luiz Ferreira Costa, meu eterno Mestre, por ter sinalizado o caminho da 
medicina preventiva, incentivando e guiando para mais uma conquista. Lutamos por 
uma “causa” comum: a qualidade do cuidado integral ao paciente com doença renal. 

 
 

Aos meus orientadores, Profs. Drs. Hesio e Haroldo, pelo acolhimento, paciência, 
idéias, vínculos e trocas de experiências que vivemos durante estes dois anos. Foi 

uma honra ser orientada por vocês, foram grandes lições! 
 
 

A toda equipe do PSF pelo carinho, gentileza e auxílio durante a coleta de dados. 
 
 

Aos professores do Mestrado que participaram das disciplinas de Seminário, pelas 
críticas e sugestões essenciais para o aperfeiçoamento do projeto. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que 
sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando...  

Porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive, já morreu...  
(Luiz Fernando Veríssimo) 



7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

RESUMO 
 

 
O estudo discute a prevenção secundária como estratégia para enfrentar a epidemia 
global da doença renal crônica (DRC). O objetivo foi estimar a prevalência da DRC 
na população adulta de alto risco adscrita em um Programa de Saúde da Família 
(PSF) urbano. Trata-se de um estudo observacional, transversal, baseado em uma 
série retrospectiva de casos, a partir do exame de prontuários médicos. Foram 
incluídos 217 pacientes hipertensos, diabéticos e/ou idosos, média de idade de 65 
anos, em uma amostra estratificada em 7 subgrupos. A prevalência global da DRC 
avaliada pela taxa de filtração glomerular estimada foi de 8%, nos estágios 3, 4 e 5. 
A coordenação do cuidado integral intensivo e multidisciplinar aos pacientes com 
hipertensão e diabetes pela atenção primária é fundamental para a redução do risco 
da morbimortalidade cardio-renal.  
 
Palavras-chave: Doença renal crônica. Prevenção. Programa de saúde da família. 
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ABSTRACT 
 
The study discusses the secondary prevention strategy to tackle the global epidemic of 
chronic kidney disease (CKD). The objective was to estimate the prevalence of CKD in 
the adult population at high risk enrolled in a Family Health Program (FHP) urban. This 
is an observational study, based on a retrospective series of cases, from the 
examination of medical records. We included 217 hypertensive patients, diabetic 
and/or elderly people, average age 65, in a sample stratified into 7 subgroups. The 
overall prevalence of CKD evaluated by estimated glomerular filtration rate was 8% in 
stages 3, 4 and 5. Coordination of intensive and multidisciplinary comprehensive care 
to patients with hypertension and diabetes by primary care is fundamental to reducing 
the risk of cardio-renal mortality. 
 
Keywords: Chronic kidney disease. Prevention. Family Health Program. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo destina-se a discussão da doença renal crônica (DRC) como um 

problema global de saúde pública. Propõe-se a destacar o rastreamento diagnóstico 

em indivíduos vulneráveis como uma estratégia clínica relevante e factível na 

atenção primária. O foco é a prevenção secundária, divulgar, sintetizar, ampliar e 

simplificar conceitos, visando atenção sistematizada multidisciplinar. A maior parte 

dos casos de DRC em nosso meio tem diagnóstico tardio. Considera-se fundamental 

a triagem precoce, tendo em vista a morbimortalidade relatada, alto risco cardíaco, 

comprometimento da qualidade de vida e custos ao sistema de saúde (SALGADO 

FILHO, 2006). 

A doença renal crônica (DRC) é um agravo que vem apresentando rápido 

crescimento no Brasil e no mundo. A campanha “Previna-se”, da Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (SBN), em 2006, demonstrou que cerca de dois milhões de 

brasileiros são portadores de DRC e 60% desconhecem seu diagnóstico. 

Aproximadamente setenta e sete mil brasileiros estavam em tratamento dialítico em 

2009 segundo dados parciais do último censo de diálise da SBN. Cerca de 34,5% 

dos pacientes “novos” por ano em diálise são diabéticos. O custo anual com essas 

estratégias de substituição da função renal no Brasil compromete dois bilhões do 

orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) (SBN, 2009). A nossa maior causa de 

DRC ainda é a hipertensão arterial sistêmica (HAS, 36% dos casos), mas a 

tendência é que logo passe ser o diabetes mellitus (DM) como no resto do mundo. 

Parece ter ocorrido uma mudança no perfil causal da DRC nos últimos 15 anos no 

Brasil, onde a HAS e as glomerulopatias eram as primeiras causas. O aumento do 

número de pacientes com HAS e DM, bem como o controle precário destas 

patologias, envelhecimento da população e obesidade, contribuiram para a elevada 

incidência e prevalência da DRC. Hoje cerca de 70% dos brasileiros que estão em 

diálise são diabéticos e hipertensos. É na atenção primária que os reformulados 

conceitos de diagnóstico e estadiamento da doença, especialmente nos pacientes 

com disfunção leve, de evolução insidiosa e assintomática, podem levar a detecção 

precoce e favorecer a implementação de medidas para alterar a velocidade de 

progressão da doença. Na verdade, em múltiplas situações clínicas existe 
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possibilidade de injúria renal aguda ou crônica. É preciso conhecer a população 

susceptível e impor-se a prevenção. Qualquer profissional de saúde pode detectar a 

população vulnerável, alertar e contribuir para atenção a DRC em estágios iniciais. 

Os profissionais da área especializada em nefrologia, na realidade, raramente 

recebem pacientes para estratificação de risco e/ou em fase inicial da doença. 

Portanto, é necessário disseminar e consolidar os conceitos para programar 

medidas eficazes de promoção de saúde, educação em saúde renal, prevenção 

primária e secundária, qualificação da assistência para diagnóstico precoce, manejo 

clínico e atenção integral multidisciplinar aos portadores deste agravo (COSTA, 

2008; BREGMAN, 2007). 

 

 

1.1 PREMISSAS DO ESTUDO 

 

Conforme cita a campanha Kidney Disease Improving Global Outcomes 

(KIDGO), (LEVEY et al., 2007, p. 252): “a doença renal crônica (DRC) é comum, 

prejudicial e tratável.” 

Atualmente vivemos uma epidemia global de DRC com a transição 

epidemiológica e crescimento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

Em nosso meio a hipertensão arterial (HAS) e o diabetes mellitus (DM) são as 

principais causas da DRC e podem ser diagnosticadas e tratadas na Atenção 

Primária na maior parte dos casos, com classificação de risco adequada, buscando 

e monitorando possíveis lesões de órgão alvo. 

A DRC dificilmente é reconhecida nas fases precoces. É importante divulgar e 

destacar as práticas clínicas assistenciais para identificação do subgrupo de risco 

com indicação de rastreio em saúde pública, ou seja, reconhecer quem e como 

diagnosticar, de forma clara, simples e factível. 

Este tema parece ser obscuro, ofuscado ou minimizado pelo sistema de 

saúde, seus profissionais e usuários. A reorientação do modelo assistencial pela 

Estratégia de Saúde da Família com enfoque dialógico poderá influenciar fortemente 

a adesão ao tratamento da HAS e DM, prevenindo lesões de órgãos alvo com 
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impacto na qualidade de vida e morbimortalidade. A educação em saúde renal e 

promoção de saúde na população vulnerável são possíveis com integração equipe-

comunidade, profissional-paciente. 

Não dispomos de fonte fidedigna de dados sobre a prevalência da DRC não 

dialítica na população brasileira. Dispomos de uma estatística parcial da DRC 

dialítica no Brasil através do Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia.  

O cenário atual da linha de cuidado da DRC no município do Rio de Janeiro 

mostra diagnóstico tardio, pacientes gravemente doentes, com vasculopatia 

avançada, dificultando confecção e disponibilidade de acessos vasculares definitivos 

para diálise. A possibilidade do preparo eletivo para modalidade de tratamento 

dialítico indicada e/ou escolhida, torna-se inviável. Os pacientes têm doença crônica 

e não tem vínculo com a equipe assistencial, lotam emergências, expõem-se a 

procedimentos desnecessários, seqüelas graves e geram elevados custos ao 

sistema de saúde especialmente com alta complexidade. A grande maioria nunca foi 

consultada por um nefrologista antes de iniciar a diálise, desconhece sua doença, 

são internados e submetidos a acessos temporários que frequentemente complicam 

com infecção ou trombose (obstrução vascular). Isto leva ao aumento do tempo de 

internação hospitalar e da morbimortalidade. Esta é uma realidade que se repete em 

outros municípios brasileiros. 

Consideramos referência tardia de um paciente com DRC progressiva para 

atenção nefrológica aquela que acontece menos de 3-6 meses antes de iniciar a 

diálise. Essa realidade acontece nos últimos 20 anos mesmo nos países Europeus e 

norte americanos, variando entre 30-64% dos pacientes que iniciam diálise. Até 

mesmo a Bélgica, um dos países de maior densidade médica na Europa, exibiu 

elevada taxa de referencia tardia, cerca de 50%, entre os anos de 1997-2000. Várias 

são as razões para isso, de natureza médica, do próprio paciente, da doença, do 

sistema de saúde. A complexidade da doença e sua frequência podem dificultar o 

cuidado primário. A falta de especialista para encaminhamento ou atenção 

compartilhada também. O julgamento crítico do clínico tanto na seleção de pacientes 

quanto a crença e conhecimento sobre possível mudança ou não na conduta diante 

do parecer técnico especializado são outros motivos implicados. Em alguns países 

até questões financeiras estão envolvidas no processo de encaminhamento para 
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outros níveis de atenção. Em relação aos próprios nefrologistas também são 

descritas razões que dificultam o cuidado ao paciente com a referencia tardia, como 

falta de vínculo com o indivíduo e seus familiares, dificuldade na comunicação das 

estratégias terapêuticas, decisões não divididas, ruptura da relação com o clínico 

assistente, falta de articulação interdisciplinar, etc. (WAUTERS et al., 2005). 

Segundo Campbell et al. (1989 apud WAUTERS et al., 2005, p. 492), “91% 

dos médicos da atenção primária não receberam qualquer treinamento quanto ao 

momento e indicações para referenciar os pacientes com DRC progressiva”. No 

Canadá, Mendelssohn (1989 apud WAUTERS et al., 2005, p. 492), indagou aos 

médicos da rede primária se um paciente deveria ser referenciado para um 

nefrologista caso apresentasse proteinúria ou aumento de creatinina e a resposta foi 

não, respectivamente nas freqüências de 69% e 83%. Ainda temos os aspectos 

relacionados aos diferentes sistemas de saúde que podem limitar o acesso do 

paciente ao tratamento, regular medicações, exames complementares e até atenção 

especializada. Mesmo assim, atribui-se que o maior peso de contribuição para 

referencias tardias encontra-se em cerca de 40% das vezes sobre questões médicas 

ou 42% dos próprios pacientes (WAUTERS et al., 2005). 

Patwardhan (2007) alertou para um grande número de pacientes com doença 

renal avançada, em fase pré-dialítica, sob cuidados exclusivos de não especialistas. 

Discutiu ainda a qualidade destes cuidados quanto às dez principais recomendações 

dos protocolos que guiam o tratamento das complicações da DRC, comparando 

atenção dos nefrologistas e não-nefrologistas a 1933 pacientes. O cumprimento das 

normas técnicas foi abaixo do desejado nos dois grupos, porém foi particularmente 

pobre naqueles sem acesso a um nefrologista quando a DRC estava avançada. 

Destacou a importância de se investir em educação dos profissionais, comunicação, 

integração e gestão conjunta de casos complexos através de políticas públicas mais 

eficientes.   

 

 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA 
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Qual a prevalência da DRC em população de alto risco adscrita em um PSF 

no município do Rio de Janeiro? 

 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Estimar a prevalência da DRC em população de alto risco, ou seja, idosos, 

adultos hipertensos e diabéticos, adscritos em uma Unidade de Saúde da Família 

(USF), no município do Rio de Janeiro.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Estimar a prevalência da DRC em seus diferentes estágios neste grupo 

local no período estudado. 

 Estimar a prevalência da DRC por subgrupos de risco. 

 Avaliar metas terapêuticas de controle glicêmico e pressórico nos 

subgrupos de risco. 

Esta dissertação discute aspectos principais da doença renal crônica na 

saúde pública como: prevenção secundária, fisiopatologia, diagnóstico da DRC e 

experiência nacional no PSF. Inicialmente descrevemos a magnitude do problema 

no cenário epidemiológico atual mundial, nacional e locorregional, bem como as 

diversas políticas públicas existentes no mundo dirigidas ao agravo. Posteriormente 

discriminamos a população susceptível, fatores de risco relevantes para triagem, 

definição diagnóstica, exames complementares essenciais, estadiamento clínico. 

Finalizamos relatando experiências nacionais de rastreio da doença renal crônica no 
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PSF, aspectos relacionados à prática clínica dos profissionais e promoção em saúde 

renal aos usuários. Acreditamos que o impacto do cuidado integral e precoce ao 

portador de DRC pelo Programa de Saúde da Família poderá alterar seu desfecho e 

ofertar a assistência multiprofissional que esse grupo demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 DOENÇA RENAL CRÔNICA NA SAÚDE PÚBLICA 

 

O crescimento global do número de casos de DRC nos últimos anos, devido 

especialmente ao envelhecimento da população e aumento da incidência de 

diabetes, vem sendo alvo para discusão da doença como epidemia do “milênio.” 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, dos 58 milhões de óbitos em 2005, 

cerca de 35 milhões foram devido a condições crônicas, como doença 

cardiovascular e câncer. Atualmente a DRC é reconhecida como uma condição 

comum em indivíduos com fatores de risco ou com doença cardiovascular. Também 

vem sendo destacado seu papel comprometendo o desfecho de outras 

comorbidades crônicas como AIDS, hepatite C e neoplasias (SALGADO FILHO, 

2006; LEVEY et al., 2007). 

Em 2002 a National Kidney Foundation (NKF) Kidney disease Outcome 

Quality Initiative (KDOQI), entidade reconhecida internacionalmente pelo esforço em 

ações públicas nesta área para profissionais de saúde, pacientes e leigos, publicou 
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um modelo conceitual sobre a doença. O modelo proposto foi modificado em 2004 

pela KIDGO, semelhante organização sem fins lucrativos. Assim, a história natural 

da doença, sua definição e classificação, ficou mais simples e clara, bem como as 

intervenções propostas desde a prevenção primária até o tratamento da DRC 

terminal. Estudos na Europa, Austrália, Ásia e Estados Unidos confirmaram a 

elevada prevalência da DRC (LEVEY et al., 2007a, 2007b). Houve um crescimento 

estimado de 10% na prevalência americana da DRC nos últimos dez anos, cerca de 

26 milhões de indivíduos, com conseqüente aumento de gastos com a saúde. A 

partir dessas iniciativas, a KIDGO vem disponibilizando protocolos e revisões 

periódicas, reuniões de controvérsias e consensos, propondo estudos e ações, ou 

seja, uma verdadeira mobilização internacional para melhorar o cuidado destes 

indivíduos, promover prevenção e controle do agravo. 

A limitada disponibilidade da diálise e do transplante nos diferentes países do 

mundo faz com que haja uma ampla variação nas taxas de prevalência. Americanos 

estimaram em 2005 a prevalência de 478.000 casos, sendo mais de 335.000 sob 

tratamento dialítico e cerca de 141.000 transplantados renais, sendo a projeção para 

2020 de 785.000 com DRC. O Japão e Formosa (Taiwan) lideram a prevalência 

mundial  da DRC terminal, (dialítica), com 1800 e 1600 pacientes por milhão de 

habitantes (ppm) respectivamente. Estados Unidos e Espanha 1500 e 1000, Brasil 

468 ppm, com ampla variação regional. É importante considerar a diversidade até 

mesmo de acesso ao sistema de saúde nos diversos locais (LEVEY, 2009; LUGON, 

2009). 

O estudo National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 

conduzido pela National Center for Health Statisticis tem sido usado para estimar a 

carga total da DRC na população americana não institucionalizada. Projeções e 

estimativas são feitas em outros países a partir destes relatos. Recente publicação 

discute a tendência dos seus dados de 1988 a 2004, destacando características 

relevantes conforme o estadiamento da doença. Observa-se o aumento na 

prevalência da DRC e seus estágios do NHANES III (1988-1994) para o relato de 

1999-2004, sendo que a diferença foi estatisticamente significante do estágio 2 para 

4. O NHANES estimou em 2007 cerca de 16,9% de americanos adultos com DRC. 

Houve aumento da prevalência da DRC na população geral de aproximadamente 

40% entre os estágios 3-5 desde NHANES III e agora atinge 13,8-15,8% desta 



20 

 

população. (NCHS, 2007; CASTRO, 2009). Aproximadamente 500.000 pacientes 

americanos estavam em tratamento para DRC terminal em 2005, o que significa que 

a prevalência deste grau avançado de disfunção dobrou na última década (POWE, 

2009). 

Na Austrália a prevalência dos pacientes em diálise mais que dobrou nos 

últimos 12 anos. A DRC atingiu 16% dos adultos sendo que 7,8% estão nos estágios 

3-5 e cerca de 2,4% tem proteinúria (MATHEW, 2009). 

Existe uma dificuldade mundial em obter registros da doença em fase não 

dialítica e algumas projeções são feitas baseadas nos dados do NHANES. No Brasil, 

através do subsistema de autorização de procedimentos de alta complexidade 

(APAC), implantado no SUS em 1997, tivemos uma vaga noção da carga da DRC 

em estágio final nas diferentes regiões. Em 1998 haviam 14.554 pacientes 

registrados, 9,0 casos/100.000habitantes, em contraste com os coeficientes dos 

EUA (76,7), Peru e México ambos cerca de 12 casos/100.000habitantes. A hipótese 

é que uma parcela da população brasileira ainda esteja sem acesso à diálise. 

(LUGON, 2009; LEITE, 2002). Posteriormente, uma análise dos dados da APAC no 

período de 2000-2006 revelou 148.284 pacientes dependentes da diálise, com uma 

incidência de 119,8/1.000.000hab./ano variando de 143,6/1.000.000hab./ano no Sul 

para 66,3/1.000.000hab./ano na região Norte. Este estudo ilustrou bem a influencia 

das características locorregionais do sistema de saúde. Observou-se aumento da 

incidência apenas na faixa etária > 65 anos (MOURA, 2009). 

Salgado Filho (2006) chamou atenção para o aumento de pacientes em 

diálise, cerca de 40% no período de 2000 a 2006. Relatou ainda que para cada 

paciente em diálise houvesse pelo menos 50 indivíduos com DRC, enquanto a 

projeção americana segundo Luke (2001 apud LEITE, 2002) é de 9 pacientes com 

DRC para cada 1 em diálise A presença de DRC eleva a mortalidade cardiovascular 

10 vezes em relação à população geral. Estima-se que apenas 15% dos hipertensos 

tem a pressão arterial controlada adequadamente, portanto 85% podem evoluir para 

DRC terminal (SALGADO FILHO, 2006; SBN; SOBEN; ABCDT, 2007). 

Poucos estudos nacionais demonstraram a magnitude do problema, 

especialmente nas fases iniciais, não dialíticas. Um inquérito domiciliar em uma 

amostra de 1.439 pessoas na cidade de Salvador destacou a importância da 
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investigação em subgrupos susceptíveis, como os idosos (prevalência de 

hipercreatininemia de 12,9% em homens e 7,9% em mulheres), hipertensos, 

diabéticos, indivíduos com história prévia de acidente vascular cerebral ou doença 

renal na família (LESSA, 2004). Outro estudo de base populacional realizado em 

Minas Gerais, com critério clínico diagnóstico limitado a creatininemia > 1,3 mg%, 

demonstrou taxa de prevalência da DRC de 0,5% em adultos e 5% em idosos 

(LUGON, 2009; MOURA, 2009). 

A pesquisa nacional por amostra de domicílios em 1998 (PNAD) incluiu 

28.943 idosos que relataram hipertensão arterial como a morbidade mais freqüente 

(43,9%). Pelo menos 1 doença crônica foi referida por 69% dos idosos que também 

citaram diabetes em 10,3% e DRC em 6,8%. Já em 2003 a PNAD nas regiões 

metropolitanas revelou 120.683 pessoas com diagnóstico médico de insuficiência 

renal no município do Rio de Janeiro, cerca de 1,06% do total da amostra, enquanto 

em Salvador 19.237 referiam este diagnóstico, cerca de 0,59% (COSTA, 2003; 

PNAD, 2003). 

Uma pesquisa feita através de registros de creatininemia solicitada por 

diversas razões em um laboratório de Juiz de Fora por um período de 1 ano incluiu 

24.248 indivíduos e revelou prevalência de 9,6% da DRC nos estágios III, IV e V 

sendo maior em idosos (25,2%). Interessante proposta foi feita de incluir o resultado 

do cálculo estimado da função renal, fundamental para o estadiamento, associado 

aos resultados das solicitações de dosagem de creatinina, o que vem sendo usado 

em alguns laboratórios da saúde suplementar. Na verdade, a NKF tem um programa 

de saúde desde 2007 que visa padronização da dosagem de creatinina no sangue, a 

liberação do resultado do exame vinculado a estimativa da função renal com 

educação e qualificação dos profissionais para interpretação clínica (BASTOS, 2009; 

NKDEP, 2010). 

Considerando a população brasileira adulta em 2009 (132.363.860 segundo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)) a prevalência esperada de 

16,9% conforme sugerido no NHANES, seriam cerca de 22.369.492 de brasileiros 

com DRC. No município do Rio de Janeiro teríamos aproximadamente 752.337 

cariocas renais crônicos para a população adulta estimada pelo IBGE em 2009 de 

4.451.703. 
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Diante de esparsos dados que nos mostram a ponta do iceberg e projeções 

baseadas em outras populações que diferem da nossa realidade, fica claro o quanto 

precisamos investigar melhor para conhecer realmente a carga que esta 

enfermidade crônica representa em nosso meio. 

O monitoramento e registro dos pacientes em diálise ou submetidos a 

transplante renal é realizado em diversos países, ou seja, conhecemos melhor a 

DRC terminal. Reuniões propostas pela KIDGO trouxeram a questão da discussão 

global de programas públicos que atinjam os pacientes de alto risco cardiovascular e 

renal nos estágios precoces da DRC. Não parece ser custo efetivo em saúde pública 

o rastreio da DRC na população geral, mas sim em subgrupos específicos. A idéia é 

lentificar a progressão da doença, prevenir e tratar as complicações. Em pacientes 

com fatores de risco para ou com doença cardiovascular, a DRC multiplica a chance 

de um pior desfecho clínico. Entre as recomendações da KIDGO destacam-se: todos 

os países devem ter um programa de triagem para DRC em subgrupos de alto risco, 

especialmente hipertensos, diabéticos e portadores de doença cardiovascular, além 

de vigilância da incidência, prevalência, desfecho, educação de profissionais de 

saúde e da comunidade. Tais estratégias de vigilância devem abranger os pacientes 

em tratamento com diálise ou transplante e de preferência alcançar os estágios 

precedentes. A capacitação de recursos humanos em protocolos clínicos deve 

atingir desde a atenção primária até a alta complexidade. Os governos devem 

incentivar, implantar estes programas e também influenciar a conscientização da 

sociedade com mensagens diretas sobre a DRC: “a DRC é comum, prejudicial e 

tratável e as pessoas devem conhecer seu A, B, C... Albuminúria, Pressão 

sanguínea, cigarro, colesterol, diabetes, estimativa da função renal” (LEVEY et al., 

2007, 2009; POWE et al., 2009). 

Vários aspectos relativos aos sistemas de vigilância vem sendo discutidos 

como ferramentas básicas para medidas preventivas. Tópicos chaves como: carga 

da DRC (incidência e prevalência), incidência e prevalência dos fatores de risco, 

processo e qualidade do cuidado com indicadores específicos já foram citados como 

propostas principais pela própria NKF (POWE et al., 2009).  

Uma iniciativa da NKF foi criar o Kidney Early Evaluation Program (KEEP), 

que considera a triagem para população de alto risco, propõe testes básicos 
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específicos, consulta médica, referência para os positivos e prevê também 

acompanhamento para o desfecho final. Apesar de uma ampla discussão para 

integração e articulação entre vários segmentos, os americanos também não 

dispõem de um sistema de triagem federal para DRC (LEVEY et al., 2009). 

A Austrália também não possui  uma estratégia de rastreio para DRC. Um 

projeto piloto denominado ‘Australian Kidney Evaluation for You” selecionou 

diabéticos, hipertensos e pessoas com mais de 50 anos detectando DRC em 9,7% 

dos participantes nos estágios 3-5. Novamente é sugerido custo efetividade no 

rastreamento de determinados grupos (MATHEW; CORSO, 2009). 

No Brasil, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de atenção ao 

portador de DRC, em 2004, através da portaria nº 1168. Este documento ressalta a 

necessidade de estabelecer uma linha de cuidado integral ao portador da doença, 

com participação e competência das três esferas de governo. Destaca que na 

atenção básica equipes regionais poderiam ter um papel de qualificação da 

assistência como tutoria e/ou referência assistencial. Além disso, recomenda ações 

individuais e coletivas de promoção de saúde e controle da hipertensão, diabetes e 

DRC. Propõe centros de referência para hipertensão e diabetes na média 

complexidade, com idéia de regionalização da assistência. É o documento principal 

inicial que contempla a integralidade no manejo da doença. Todas as demais 

políticas são dirigidas aos pacientes em tratamento de substituição da função renal. 

Recentemente, iniciativas de articulação entre a Sociedade Brasileira de Nefrologia 

e o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde resultaram em inclusão 

do tema nos cadernos de atenção básica. Além disso, uma capacitação voltada para 

formação de tutores regionais em março de 2010 propôs treinamento da atenção 

primária, especialmente das equipes de saúde da família para atenção integral a 

população quanto à saúde renal. Esta meta é uma ação que  faz parte do “Plano de 

reorganização da atenção a hipertensão arterial e ao diabetes mellitus”, portanto 

outra política pública que propõe estratégia de prevenção da DRC (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2001, 2004). 

Atualmente vivemos a expectativa da expansão do Programa de Saúde da 

família nos grandes centros urbanos como a região metropolitana do Rio de Janeiro. 

O programa de hipertensão arterial existe a 25 anos no município e tem como um 
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dos objetivos aumentar o grau de controle da pressão arterial e seus distúrbios 

metabólicos, ação que certamente demanda qualificação clínica contínua e ação 

compartilhada entre as equipes do PSF e demais níveis de assistência (RAMOS et 

al., 2003). 

 

 

2.1 PREVENÇÃO SECUNDÁRIA DA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 

Recentemente um relato de um painel formado por experts do Central 

Diseases Control (CDC), NKF e outras associações foi publicado com 

recomendações sobre a prevenção da DRC. Foram sugeridos como subgrupos de 

alta prioridade para rastreio clínico da DRC: hipertensos, diabéticos, portadores de 

doença cardiovascular (insuficiência cardíaca congestiva, doença coronariana e 

doença arterial periférica), além dos idosos (> 60 anos) e parentes de primeiro grau 

de portadores de DRC. Foi citado que até o momento dispomos de algumas 

evidências favoráveis quanto a análises de custo efetividade para triagem 

especialmente em hipertensos, diabéticos e idosos > 60 anos. A KIDGO considera 

ainda outros grupos, como: pacientes expostos a drogas nefrotóxicas, presença de 

fatores de risco cardiovascular, algumas condições crônicas como hepatite C, AIDS 

alguns tipos de neoplasias. Indica também ampliação das pesquisas de análise de 

custos, riscos e benefícios de programas de rastreio (LEVEY 2007; 2009). A 

experiência dos australianos neste aspecto levanta interessantes pontos defendendo 

que em algumas situações o rastreio é altamente custo efetivo! Apontam a redução 

da mortalidade cardiovascular e renal, além da diminuição da demanda de pessoas 

para diálise ou transplante renal. Destacamos alguns tópicos destes achados: para 

cada 1.000 pessoas avaliadas e acompanhadas (a partir de 50 até 69 anos) o 

rastreio da HAS previne 11 casos de DRC dialítica, do DM e da proteinúria 2 casos 

cada também de DRC dialítica. Para os eventos cardiovasculares, em cada 1.000 

pessoas a triagem da HAS resulta em 65 mortes a menos, do DM 23, proteinúria 14 

mortes a menos todas de ataques cardíacos ou vasculares. Analisando custo por 

ano de vida salvo ou qualidade ajustada por ano de vida ainda assim é mais efetivo 

que outros programas de rastreio como, por exemplo, para neoplasias de mama, 
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cervical e intestino. Essa diversidade de tendências poderá estar relacionada a 

questões e particularidades dos sistemas e políticas de saúde destes países 

(MATHEW; CORSO, 2009). 

A partir dos 40 anos estima-se uma perda fisiológica gradual de filtração 

renal, cerca de 1 ml/min/ano de vida, além de alterações renais anatômicas. O fluxo 

de sangue para os rins diminui com a idade e isto compromete a hemofiltração renal. 

Não sabemos se estas alterações são iguais para todos, mas considera-se o idoso 

mais susceptível a agressões renais e desenvolvimento de DRC. Caso ocorra injúria 

renal persistente por comorbidades como hipertensão arterial ou diabetes, por 

exemplo, este ritmo de déficit de função pode ser acelerado para 5 ou 10 ml/min/ano 

e o paciente poderá necessitar de diálise comprometendo a sobrevida e qualidade 

de vida do idoso. O diagnóstico pode ser ainda mais tardio e complicado neste 

subgrupo, já que a dosagem de creatinina do sangue depende da massa muscular 

dos indivíduos que está geralmente diminuída nos idosos que, muitas vezes 

consomem menos proteínas (SANTELLO, 2007; BASTOS; ABREU, 2009). 

Algumas metanálises estimaram o desenvolvimento de DRC em 1,1% ao ano 

nos pacientes exclusivamente hipertensos. Um em cada 4 hipertensos tem filtração 

renal abaixo de 60 ml/min, com elevado risco de eventos cardiovasculares. O 

tratamento precoce destes pacientes pode significar redução destes eventos. Está 

indicada a avaliação sistemática anual dos hipertensos para prevenção secundária 

da DRC. “A hipertensão arterial é comum na doença renal crônica, podendo ocorrer 

em mais de 75% dos pacientes de qualquer idade” (FRANÇA et al., 2010; BASTOS; 

BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010).  

Conforme as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão arterial a investigação 

laboratorial básica para detecção de DRC clínica ou sub-clínica está indicada para 

todos os pacientes hipertensos (EAS – elementos anormais e sedimento, dosagem 

de creatinina sérica e TFGe - taxa de filtração glomerular estimada). Estabelece 

ainda que a avaliação complementar com microalbuminúria seja realizada nos 

pacientes hipertensos e diabéticos, hipertensos com síndrome metabólica e 

hipertensos com 2 ou mais fatores de risco (DBH VI, 2010). 

O alvo desejado para controle da hipertensão arterial é < 140 x 90 mmHg 

para indivíduos sem proteinúria, < 130 x 80 mmHg nos diabéticos com DRC e 



26 

 

proteinúria < 1 g/dia e < 125 x 75 mmHg nos pacientes com proteinúria > 1 g/dia, de 

acordo com protocolo atual do Ministério da Saúde referido no Caderno 14 da 

Atenção Básica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Recentemente as recomendações das VI Diretrizes Brasileiras de HAS 

aconselham a meta de pressão arterial </= 130 x 80 mmHg para os hipertensos com 

DRC. Praxedes (2004), já sinalizava para pressão arterial < 130 x 80mmHg nos 

diferentes tipos de doença renal nas Diretrizes Brasileiras de DRC. 

Todos os pacientes diabéticos devem ter a função renal monitorada 

periodicamente, já que a maioria é acometido por nefropatia. Portanto, diabetes 

significa alto risco cardiovascular e renal. O diabetes é sem dúvida a maior causa 

mundial de DRC dialítica (BREGMAN, 2007; LEVEY, 2009; LUGON, 2009; BASTOS; 

ABREU, 2009).  

Estima-se que cerca de 30-40% dos pacientes com diabetes mellitus tipo I, 

insulinodependente desenvolvem insuficiência renal crônica ao longo da vida. 
A manifestação clínica mais precoce da nefropatia diabética é a 
microalbuminúria, que geralmente se desenvolve entre 8 e 15 anos após o 
início da doença nos indivíduos susceptíveis com DMID. O termo 
microalbuminúria refere-se ao aumento na excreção de albumina acima de 
30 mg/dia (normal abaixo de 20 mg/dia). Esta anormalidade é detectável 
anos antes que o teste com fita seja positivo para proteinúria. A fita é 
relativamente insensível para detectar doença glomerular inicial, uma vez 
que o teste não se positiva enaquanto a excreção proteica não for maior 
que 300-500 mg/dia (normal abaixo de 150 mg/dia) (RENNKE; DENKER, 
2009, p. 292-293). 
 

Cerca de 35% dos pacientes diabéticos tipo II desenvolvem nefropatia após 

15-20 anos de doença. A prevalência do tipo II na população diabética total é cerca 

de 90-95% nos Estados Unidos, e entre os pacientes que dialisam corresponde a 

38% da população total, enquanto o tipo I apenas 6% (GREENBERG et al., 2005). 

A meta para adequado controle glicêmico de acordo com protocolo clínico 

atual do Ministério da Saúde é manter glicemia de jejum entre 80-120 mg/dl e 

Hemoglobina glicosilada (HgA1c) < 7%. Nos pacientes com microalbuminúria com 

ou sem hipertensão arterial está indicado uso de inibidores da enzima conversora da 

angiotensina como estratégia de nefroproteção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 
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2.2 FISIOPATOLOGIA DA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 

O processo de envelhecimento orgânico leva a diminuição da capacidade 

renal de adaptação ao estresse ou as doenças. Ocorrem basicamente alterações da 

morfologia e função renal como esclerose glomerular, atrofia tubular, fibrose das 

artérias interlobulares, diminuição do fluxo plasmático renal efetivo com aumento da 

resistência renovascular e diminuição da perfusão renal. Os mecanismos 

hemodinâmicos de autoregulação renal estão alterados, existe diminuição da 

atividade da renina e aldosterona, hormônios que regulam o equilíbrio hidrossalino. 

Isso leva a um precário controle da volemia e conservação de sódio, portanto os 

idosos são mais susceptíveis a desidratação. Todos estes processos poderão ser 

acelerados, intensificados ou associados a outros mecanismos presentes em 

comorbidades comuns na velhice, como hipertensão arterial e diabetes, podendo 

levar a progressão da DRC (WERNECK, 2008).  

A doença renal crônica caracteriza-se por um padrão estrutural de lesão 

denominado glomeruloesclerose difusa e global, o que significa que a unidade 

funcional do rim, o néfron está extensamente acometido. Existe degeneração dos 

glomérulos, atrofia tubular, fibrose intersticial secundária as patologias glomerulares, 

tubulointersticiais ou vasculares em curso. Ocorre uma combinação de hipertrofia e 

hipertensão glomerular, disfunção celular, lesão progressiva renal cuja primeira 

manifestação clínica é a perda de proteína na urina e o sinal histológico é a 

glomeruloesclerose. Conforme há perda de alguns néfrons há indução de maiores 

hipertrofia e hipertensão nos néfrons remanescentes. 

A fisiopatologia da lesão renal no diabetes é complexa, envolvendo 

especialmente anormalidades hemodinâmicas e disfunção endotelial (BASTOS; 

BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010). 

 

 

2.3 DIAGNÓSTICO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA 
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A definição de DRC proposta pela KIDGO em 2004 é adotada pelas 

Sociedades Brasileira de Nefrologia (SBN) e Internacional (ISN). Ela estabelece que 

é portador de DRC todo indivíduo adulto que apresentar por um período maior ou 

igual há três meses dano estrutural ou funcional dos rins.  

O marcador mais importante e precoce de dano renal é a perda de proteína 

na urina, mas especificamente a albuminúria tanto em pacientes diabéticos como em 

não-diabéticos (LEVEY, 2007). 

A diminuição da função pode ser detectada clinicamente através de cálculos 

que estimam a filtração renal a partir do resultado da dosagem de creatinina no 

sangue. 

 

2.3.1 Dano renal: proteinúria 

 

Os Elementos anormais e sedimento (EAS) é o método mais barato e 

disponível. A especificidade em detectar proteinúria é de 85%, portanto resultados 

inadequados podem ser freqüentes. Amostra muito diluída pode ser falso-negativo; 

falso-positivo ocorre quando o pH é alcalino, existe perda de sangue na urina, uso 

de medicações como fenazopiridina, ranitidina ou urina muito concentrada. É rápido, 

simples e prático. É utilizado em programas de prevenção, porém quando negativo 

em população de risco não afasta completamente dano renal, justamente por não 

detectar microalbuminúria, ou seja, quantidades muito pequenas de eliminação de 

proteína. O exame é positivo quando encontramos na fita reagente 1 + ou mais +, 

daí devemos quantificar a proteinúria em outra amostra, sobretudo na população de 

alto risco (MATHEW; CORSO, 2009; SANTELLO, 2007; RENNKE; DENKER, 2009). 

A razão Albumina/creatinina (mg/g) é a avaliação em amostra isolada de urina 

indicada e empregada em programas de rastreamento da DRC. Considerada 

sensível, altamente específica como marcador de dano renal e de lesão endotelial. 

Em algumas situações poderá haver aumento transitório: febre, exercícios 

vigorosos, insuficiência cardíaca, hematúria e infecção. É uma alternativa factível em 

relação à dosagem em urina de 24h, geralmente mais complexa pela dificuldade da 

coleta do material na prática clínica alterando a acurácia do resultado. Como seu 
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valor depende da quantidade excretada e do volume urinário, é feita uma correção 

pela dosagem concomitante de eliminação de creatinina na urina, outro marcador de 

disfunção renal. O valor de referência normal é < 30 mg/g de creatinina. Chamamos 

de microalbuminúria valores entre 30-300 mg/g de creatinina, considerado marcador 

útil na definição de risco cardiovascular e renal, além de preditor independente de 

morbimortalidade cardiovascular em diabéticos, hipertensos e na população geral 

(LEVEY 2007, 2009; MATHEW; CORSO, 2009; RENNKE; DENKER, 2009). A 

indicação do teste para indivíduos de maior risco de DRC reduz os resultados falso-

positivos e viabiliza o uso eficiente dos recursos econômicos. O padrão ouro para 

avaliação da excreção urinária de albumina é a medida em urina de 24h, devido a 

variações durante o dia (GREENBERG et al., 2005; KIRSTAJN, 2009). É importante 

lembrar que o que caracteriza o dano renal para definir doença crônica é a 

proteinúria ou albuminúria que persiste por mais de 90 dias. 

 

2.3.2 Alteração da função renal  

O uso isolado da dosagem de creatinina sérica como marcador de função renal não 

é preconizado, pois somente alcançará valores acima do normal após perda de 50-

60% da função renal. Recomenda-se a estimativa da função renal através de 

fórmulas como a do Modification of diet in Renal Disease (MDRD) que fornece a 

TFG corrigida pela supefície corporal ou através do cálculo do Clearance de 

creatinina pela fórmula de Cockcroft Gault (ANEXO A) (NKDEP, 2010). Esse cálculo 

pode ser substituído pela consulta da tabela de Bastos (ANEXO B) baseada na 

versão simplificada do MDRD. Este instrumento foi publicado, validado e vem sendo 

estimulada sua aplicação pela Sociedade Brasileira de Nefrologia junto ao Ministério 

da Saúde, sobretudo na atenção primária. Proporciona consulta rápida, clareza e 

objetividade dos dados para adultos do sexo masculino e feminino na faixa etária de 

18 a 90 anos (BASTOS, 2005). Para que uma política eficiente de prevenção deste 

agravo seja implantada é necessário dispor e divulgar ferramentas que agilizem o 

atendimento e estratificação de risco.  

A definição de caso de doença renal crônica é dada quando há dano renal, 

caracterizado por proteinúria ou albuminúria e/ou diminuição da função renal 

persistentes por mais de 3 meses. 
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De acordo com o resultado da estimativa da filtração renal podemos 

classificar a DRC em dano renal com função normal, com diminuição leve, moderada 

ou severa da função renal e falência renal terminal (TABELA 1). 
TABELA 1: ESTADIAMENTO DA DRC BASEADO NA TFG. 

ESTÁGIO IMPACTO NA TFG TFG (ml/min/1,73m2) 
Estágio I Nenhum >/= 90 
Estágio II Leve 60-89 
Estágio III Moderada 30-59 
Estágio IV Grave 15-29 
Estágio V Falência < 15 
TFG: taxa de filtração glomerular corrigida pela superfície corporal; DRC: doença renal crônica. 
Fonte: adaptada de KIDGO, 2004. 

2.4 DOENÇA RENAL CRÔNICA NO PSF: EXPERIÊNCIA NACIONAL  

 

Em 1994 adotamos o PSF, que se expandiu ao longo do território nacional. 

Atualmente qualificar este programa a fim de ampliar a resolutividade das ações 

prioritárias em saúde coletiva é um grande desafio, com ênfase a atenção integral, 

contínua e humanizada. A DRC resulta de lesão de órgão alvo principalmente devido 

a HAS e DM, que  tem ações programáticas em curso há alguns anos pelo Ministério 

da Saúde. A prática do cuidado de saúde com vínculo profissional-usuário, equipe-

comunidade tem o potencial para influenciar adesão ao tratamento e garantir a 

integralidade (SALGADO FILHO, 2006). 

A inserção do PSF como estratégia principal de prevenção primária e 

secundária da DRC parece fundamental para mudança do cenário nacional clínico 

epidemiológico contemporâneo. Torna-se possível identificar e tratar precocemente 

novos casos, realizar estadiamento adequado, referência precoce e/ou gestão de 

caso clínico compartilhado com a atenção especializada. O controle da progressão 

da doença, com impacto na qualidade de vida, manejo adequado das complicações 

da uremia, preparo eletivo para substituição da função renal pode ser viabilizado 

pelo cuidado integral, contínuo e articulado das equipes da atenção básica, média e 

alta complexidade (SALGADO FILHO, 2006; BASTOS, 2007). 

Natalino Salgado (2006) iniciou uma aproximação entre o Programa de Saúde 

da Família do Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Ele cita 

que “investimento em tecnologia humana apresenta-se como o meio mais viável 

para promover a prevenção da doença renal crônica a médio e curto prazos”. Foi 

criado o Encontro Nacional de Prevenção da DRC, que já completou sua sexta 
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edição anual em 2010. O papel dos agentes comunitários de saúde foi ressaltado na 

identificação da população mais vulnerável. A cada ano que passa é maior o número 

de profissionais de saúde da atenção primária nestes encontros para revisão do 

cuidado multidisciplinar a DRC. 

No Maranhão, ação integrada do PSF, no bairro Vila Embratel, e a Liga de 

afecções renais do Hospital Universitário Federal realizou um Projeto de prevenção 

da DRC entre hipertensos e/ou diabéticos. Realizaram triagem (avaliação clínica, 

nutricional, física e solicitação da creatinina sérica) e estadiamento. Pacientes em 

estágios precoces de disfunção renal, foram acompanhados por acadêmicos e 

agentes comunitários de saúde, com visitas domiciliares e ações intensivas para 

controle da HAS e DM. Os pacientes nos estágios 3, 4 e 5 foram referenciados para 

ambulatório de Nefrologia do Hospital Universitário para assistência especializada. O 

chamado “time da prevenção” foi composto por: enfermeira, nutricionista, psicólogo, 

serviço social, terapeuta ocupacional e médico. O investimento em parceria serviço-

universidade e articulação dos níveis de atenção estabeleceu metas de educação 

continuada dos profissionais de saúde, organização do sistema de referência e 

contra-referência e protocolos clínicos para atenção primária. Diante do reduzido 

número de nefrologistas na região foi criado o Hospital Virtual do Maranhão, 

investimento em Telessaúde para telediagnóstico direto ou indireto, consulta 

nefrológica com apoio a atenção primária. Está também em curso uma iniciativa 

para construção de um centro de referência em Nefrologia intensificando as ações 

da rede junto às unidades primárias (LAGES, 2009). 

Bastos (2007) propôs um modelo de responsabilidade compartilhada entre 

equipes do PSF e Nefrologista, ação integrada e participação multidisciplinar ativa 

do PSF, especialmente nos estágios precoces 1, 2 e 3, com supervisão do 

tratamento especializado nos estágios 4 e 5.  

Gradativamente surgem experiências esparsas em todo território nacional 

contemplando assistência clínica aos pacientes renais pelas equipes de saúde da 

família. Certamente estes profissionais poderão contribuir para melhora do cuidado 

em qualquer um dos estágios da doença, além de serem atores fundamentais para 

promoção de saúde renal na população e prevenção secundária nos subgrupos de 

alto risco.  
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Experiência recente e interessante contemplando atenção integral e 

abordagem multidisciplinar ao portador de DRC vem acontecendo no Centro 

Estadual para o tratamento de doenças renais do Vale da Paraíba, em São Paulo. 

Em uma análise semestral de uma amostra de 376 pacientes admitidos no 

ambulatório, sendo 80% sabidamente hipertensos, 67,3% estavam com pressão 

arterial acima de (>/=) 140 x 90 mmHg e mais da metade dos que não sabiam ser 

portadores de HAS estavam hipertensos. Foi instituído protocolo de tratamento da 

HAS nas guias de atendimento e 10 meses depois se observou redução de 70% 

para 38% a taxa de pacientes com HAS sistólica e de 67% para 24,5% a taxa de 

HAS diastólica, mesmo com um grande número de pacientes obesos e com 

sobrepesos. O controle glicêmico (glicose < 120 mg/dl) também melhorou em 35% 

dos indivíduos para 49,6% após dobrar a taxa de uso da insulina, mais indicada nos 

casos de diminuição da função renal. A frequência de pacientes em estágio IV 

usando insulina passou de 60 para 87,7% (ABREU, 2009).  

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Existem poucos dados nacionais sobre a prevalência da DRC não dialítica. A 

doença é sub-diagnosticada e reconhecida na maioria das vezes tardiamente, com 

início dos sintomas da uremia. A prevalência nacional da DRC dialítica é de 468 pmp 

(pacientes em diálise por milhão da população, segundo Censo da SBN em 2008. 

No Sudeste chega a 593 pmp, ou seja, estão 57,4% dos brasileiros em diálise, cerca 

de 23.880 indivíduos, com liderança em prevalência e incidência anual de 157 pmp 

superada apenas pelo centro-oeste). Este inquérito confirma ainda que hipertensão 

arterial e diabetes mellitus continuam sendo primeira e segunda causa de DRC 

dialítica em nosso meio (SESSO et al., 2008). 

No Brasil, segundo os dados do último VIGITEL 2008 (Vigilância de Fatores 

de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), 23,1% dos 

adultos acima de 18 anos referem diagnóstico de hipertensão arterial. Este 

percentual vem aumentando a cada ano, e destaca-se na faixa etária acima de 65 

anos, chegando a 60,6% da população. O município do Rio de Janeiro lidera esta 

estatística, com 29,6% de hipertensos sendo que 34,7% são mulheres. Quanto ao 
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diabetes, o Rio tem cerca de 6,7% homens e 8% de mulheres que referem este 

agravo. Além disso, a cidade pode ser considerada como a capital nacional do 

idoso, que corresponde a 16% da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2006). 

Diante deste cenário avaliamos a prevalência da DRC em população de maior 

risco adscrita em um PSF urbano no município do Rio de Janeiro seguindo critérios 

clínicos adotados pelo Ministério da Saúde e aplicados pelos serviços de saúde. 

Seguiremos com a descrição detalhada da metodologia aplicada neste estudo. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

O desenho do estudo foi observacional, transversal, baseado em uma série 

retrospectiva de casos, a partir do exame de prontuários médicos. 

O contexto foi uma Unidade de Saúde da Família na área urbana do 

município do Rio de Janeiro. 

O cenário do estudo foi a Unidade de Saúde da Família, que denominamos 

de “PSF X”, localiza-se na 2ª Região Administrativa, área programática 1.0, no 

centro da cidade. É composta por 7 microáreas, atualmente com 4641 indivíduos 

cadastrados, sendo 3110 adultos. É uma unidade que funciona vinculada a uma 

Universidade, portanto tem uma diferente composição da equipe: 5 médicos 

docentes, 2 enfermeiros, 2 técnicos de enfermagem, 6 agentes comunitários de 

saúde, além de outras categorias de docentes: 1 odontólogo, 2 fisioterapeutas, 2 

nutricionistas e 1 fonoaudiólogo. Naturalmente, existe a participação dos alunos na 

assistência supervisionada aos usuários.  

A população alvo do estudo foi hipertensos, diabéticos e idosos. 

A população fonte foram adultos (acima de 18 anos) adscritos no “PSF X” 

com um ou mais fatores de risco para DRC: hipertensão, diabetes ou idade > 60 

anos.  
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A estratégia de seleção inicial foi realizar uma amostra-teste com 30 

prontuários, tipo aleatória simples, incluindo dados do período de 2008 a 2010. 

Foram incluídos apenas 8 pacientes no estudo, por escassez de dados que 

atendessem os critérios e/ou registros incompletos. Diante deste cenário discutimos 

a mudança metodológica durante o exame de qualificação. Foi assim indicada uma 

amostra probabilística estratificada sistemática, determinando na população adulta 

de hipertensos e/ou diabéticos 7 subgrupos: hipertensos, diabéticos, idosos, idosos 

hipertensos, idosos diabéticos, idosos hipertensos e diabéticos, hipertensos 

diabéticos. Ampliamos também o período do estudo aceitando registros de até 5 

anos. 

A amostra foi extraída da população fonte cadastrada no banco de dados 

próprio da Unidade, com 4641 indivíduos, sendo 3110 adultos, >/= de 18 anos. A 

população alvo na área é de 1145 adultos, hipertensos e diabéticos cadastrados; 

destes, 1136 frequentavam o PSF. Os prontuários selecionados foram revisados 

para pesquisa, coleta e lançamento de dados no sistema EPI-INFO 3.5.1, 2008. 

Durante cerca de doze dias foi realizada a coleta e entrada de dados no banco “DRC 

no PSF” (ANEXO C) pela própria pesquisadora.  

O tamanho da amostra foi estimado em 194 pacientes, considerando a 

população adulta adscrita no “PSF X” de 3110 pessoas (cerca de 26% idosos, n = 

829 ,e 32% hipertensos e/ou diabéticos, n = 996), com erro padrão de 5%, intervalo 

de confiança de 95%, com desvio padrão de 1,96 (FIGURA 1). Considerou-se a 

estimativa de 16% de prevalência da doença renal crônica na população adulta, 

baseado em relato americano (NHANES, 2007). Foi usada calculadora de código 

aberto OpenEpi versão 2, disponível na internet. Ela usa a seguinte fórmula 

(SULLIVAN, 2010):  

Sample size n = [DEFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)] 

 

Esta equação permite calcular o tamanho da amostra para avaliar a 

freqüência de um fator na população, com intervalo de confiança de 90 a 99,99%, 

em uma amostra randomizada ou sistemática. Emprega os seguintes componentes: 

Sample size n: tamanho da população; 
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DEFF: efeito de desenho do estudo (igual a 1 nas amostras aleatórias ou 

sistemáticas); 

p: prevalência esperada; 

d: limite de confiança % de 100; 

Z: erro de amostragem, tolerável, grau de confiança; 

1-p: proporção da população não pertencente à categoria que estamos 

interessados. 

 

 

 

 

 
FIGURA 1: SELEÇÃO DA AMOSTRA. 

PSF ´X” = 4641 CADASTRADOS 

 18 ANOS = 3110 
ADULTOS 

ADULTOS: IDOSOS, HIPERTENSOS 
E/OU DIABÉTICOS: 1145 

1136 SELECIONADOS 

HAS, DM = 996 E IDOSOS = 829 

 

AMOSTRA ESTRATIFICADA = 194 

7 SUBGRUPOS: I, HAS, DM, I+HAS, 
I+DM, I+HAS+DM, HAS+DM  
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PSF: Programa de Saúde da Família; I: idosos; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes 
mellitus. 

 

Foram relacionados através do sistema de informação de saúde próprio da 

Unidade os pacientes adultos diagnosticados e acompanhados no serviço com HAS 

e/ou DM (n = 1136). Posteriormente foi realizada a coleta de dados através da 

revisão dos prontuários sorteados por amostragem estratificada probabilistica, 

usando o instrumento criado e formatado no banco de dados Epi-Info (ANEXO C). A 

amostra de 194 selecionados foi estratificada com as seguintes freqüências por 

subgrupos: 22,8% hipertensos, 1,3% diabéticos, 31,5% idosos, 1,4% idosos 

diabéticos, 33,2% idosos hipertensos, 6,7% idosos hipertensos e diabéticos e, 2,8% 

hipertensos diabéticos. 

Os critérios de inclusão foram adultos, >/= 18 anos, hipertensos e/ou 

diabéticos, com ou sem história de doença renal prévia, além dos idosos, > 60 anos, 

com ou sem HAS e/ou DM. Consideramos a idade completa em 31 de dezembro de 

2010. 

Foram excluídos indivíduos que possuem cadastro, mas não foram 

acompanhados na unidade nos últimos 5 anos, devido ao fato de possuirem plano 

de saúde, recusarem o serviço ou terem evoluído para óbito. Excluímos também 

crianças e jovens < 18 anos. Pacientes do grupo de risco, mas que apresentaram 

registros incompletos, sem avaliação laboratorial em dois momentos com intervalo 

mínimo de 3 meses também foram excluídos. 

Os critérios diagnósticos de HAS e DM adotados pela Unidade seguem o 

protocolo nacional em vigor do Ministério da Saúde.  

População de Alto Risco de DRC: Idosos, adultos hipertensos e/ou diabéticos. 

Idosos: > 60 anos 

Doença Renal Crônica: Taxa de Filtração Glomerular < 60 ml/min/1,73m2 e/ou 

proteinúria persistente por mais de 3 meses. 

Quanto as variáveis, para cada indivíduo incluído na amostra foram coletados 

os seguintes dados: gênero, idade em 31 de dezembro de 2010, grupo estratificado, 

dados clínicos atuais e basais. Denominamos o dado clínico como “atual” aquele 

registro mais recente e completo disponível no prontuário e “basal” o registro prévio 
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com intervalo mínimo obrigatório de 3 meses e máximo de até 5 anos. Os subgrupos 

possíveis para classificação foram: idosos, hipertensos (HAS), diabéticos (DM), 

idosos hipertensos (I + HAS), idosos diabéticos (I + DM), idosos hipertensos e 

diabéticos (I + HAS + DM), adultos hipertensos diabéticos (HAS + DM). Em dois 

momentos foram coletados os registros clínicos no prontuário conforme a data da 

evolução médica ou dos resultados laboratoriais, preferencialmente. Variáveis 

investigadas: dosagem de creatinina no sangue, estimativa da função renal (TFGe 

em ml/min/1,73m2), perda de proteína na urina, metas terapêuticas como controle da 

glicose (entre 80-120 mg%), Hemoglobina glicosilada < 7%, pressão arterial < 140 x 

90 mmHg (checada em 3 registros em cada momento), uso de inibidor da enzima 

conversora da angiotensina ou bloqueador do receptor da angiotensina, uso de 

insulina, estadiamento da disfunção renal e presença ou não de DRC. Foi 

considerada pressão arterial controlada quando duas de três medidas registradas 

em cada momento foi < 140 x 90 mmHg. A taxa de filtração glomerular atual (TFGa) 

e basal (TFGb) foi estimada utilizando a idade na época do exame da creatinina e 

consultando a tabela de Bastos. Este instrumento utilizado para estimativa da TFG é 

baseado na versão simplificada de cálculo pela fórmula do MDRD (ANEXO B). Nesta 

tabela, consultamos facilmente a TFG estimada em ml/min/1,73m2 (superfície 

corporal), através da idade, sexo e creatinina sérica. A partir daí podemos classificar 

o estágio da Doença renal crônica proposto pela NKF (I a V). Conforme definição da 

KIDGO foi considerado portador de doença renal crônica o indivíduo com diminuição 

da função renal persistente por mais de 3 meses, ou seja TFGe < 60 ml/min. A 

seguir resumimos a estratégia de campo (FIGURA 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR POPULAÇÃO DE RISCO >18 anos  

IDOSOS, HAS, DM 

COLETA DE DADOS 
REVISÃO DE PRONTUÁRIOS 

SISTEMA INFORMAÇÃO: “PSF X” 2005-2010 

PESQUISAR: VALOR DA CREATININA 

 PERDA DE PROTEÍNA NA URINA 

AMOSTRA TESTE 
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FIGURA 2: FLUXOGRAMA DA ESTRATÉGIA DE CAMPO. 
HAS: hipertensão arterial sistêmica, DM: diabetes mellitus, TFG: taxa de filtração glomerular. 

 

O plano de análise foi estimar a prevalência da DRC e de seus diferentes 

estágios na população alvo. Descrever as características da amostra, reconhecer 

fragilidades e discutir sua representatividade diante dos dados encontrados. Analisar 

o comportamento das variáveis por subgrupo.  

 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O trabalho foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estácio de Sá. Foram coletados registros arquivados em prontuários 

médicos da Unidade de Saúde da Família “X”, situada na região metropolitana do 

município do Rio de Janeiro, vinculada a uma Universidade. Os dados foram 

coletados até no máximo os últimos cinco anos, um estudo retrospectivo; portanto 

não se aplica o uso do termo de consentimento livre e esclarecido (TCL) de cada 

paciente que também invibializaria o projeto pelo próprio prazo de conclusão e 

provável dificuldade em localizar estas pessoas. Foi selado um Termo de 

compromisso junto ao CEP para utilização técnica e ética dos dados pela 

pesquisadora, preservando os sujeitos da pesquisa, divulgando os dados de forma 

anônima (ANEXO D). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética conforme parecer 

nº 0152, em 23 de novembro de 2010, de acordo com a Resolução CNS nº 196/96 

sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos de 10 de outubro de 1996 e suas complementares. 
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5 RESULTADOS 

 

Foram pesquisados 442 prontuários e incluídos no estudo 217 pacientes. A 

média de idade foi de 65,5 anos, 61,3% do sexo feminino e 38,7% do sexo 

masculino (TABELA 2). A amostra alcançou a estratégia de estratificação nos 7 

subgrupos (FIGURA 3). 

TABELA 2: CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA, PSF “X”. 
GÊNERO (n) FREQUÊNCIA IDADE (média) anos 
Feminino 133 61,3% 66,5 
Masculino 84 38,7% 63,9 

Total 217 100% 65,5 
PSF: Programa de Saúde da Família. 

 

 

FIGURA 3 - ESTRATIFICAÇÃO DA AMOSTRA 
DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistemica; HAS+DM: hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes mellitus; I: idoso 
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A doença renal crônica definida como uma diminuição persistente da função 

renal, ou seja, TFG < 60 ml/min, por mais de  três meses foi detectada em 8% dos 

pacientes (n = 17). Não foi possível usar o critério de dano renal caracterizado por 

proteinúria devido à escassez dos registros (FIGURA 4). Entre os subgrupos foi mais 

freqüente nos I + HAS + DM 15% (n = 3), HAS + DM 14,3% (n = 1), idosos 9,4% (n = 

6), I + HAS 9% (n = 6), HAS 2% (n = 1) e não ocorreu nos subgrupos dos diabéticos 

e I + DM (FIGURA 5). Os pacientes com DRC tinham uma creatinina sérica basal 



41 

 

média de 1,9 e atual de 1,8 mg% enquanto aqueles sem DRC tinham 

respectivamente 0,7 e 0,8 mg%. 

FIGURA 4 - PREVALÊNCIA DA DRC
DRC: doença renal crônica
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FIGURA 5 - FREQUÊNCIA DA DRC POR SUBGRUPO 
DRC: doença renal crônica; HAS: hipertensão arterial;

 DM: diabetes mellitus; I: idoso

DM HAS HAS+DM IDOSO I+DM I+HAS I+HAS+DM

 

 

Analisando a classificação de uma possível disfunção renal pela TFG atual, 

mais recente da amostra, temos cerca de 23% de pacientes nos estágios 3, 4 e 5 

(FIGURA 6). O subgrupo dos I + HAS foi o mais freqüente no estágio 3 e os 
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subgrupos dos DM e I + DM não apresentaram TFG < 60 ml/min, ou seja, não houve 

representação nos estágios 3, 4 e 5 (TABELA 3). A mudança de classificação na 

amostra mais que dobrou no estágio 3 (TABELA 4). 

FIGURA 6 - FUNÇÃO RENAL CONFORME TFG ATUAL
TFG: taxa de filtração glomerular atual
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TABELA 3: ESTADIAMENTO CONFORME TFG ATUAL/SUBGRUPO. 
SUBGRUPO ESTÁGIO  

1 
ESTÁGIO  

2 
ESTÁGIO  

3 
ESTÁGIO  

4 
ESTÁGIO  

5 TOTAL 

DM 66,7% 33,3% 0 0 0 100% 
HAS 44,9% 42,9% 10,2% 0 2% 100% 

HAS + DM 14,3% 71,4% 14,3% 0 0 100% 
IDOSO 23,4% 53,1% 21,9% 1,6% 0 100% 
I + DM 25% 75% 0 0 0 100% 
I + HAS 22,4% 44,8% 31,3% 0 1,5% 100% 

I + HAS + DM 20% 55% 20% 5% 0 100% 
TFG: taxa de filtração glomerular; DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistêmica; I: idoso. 

 

 
TABELA 4: ESTADIAMENTO DA FUNÇÃO RENAL. 
ESTÁGIO ATUAL 1 

n 
ATUAL 2 

n 
ATUAL 3 

n 
ATUAL 4 

n 
ATUAL 5 

n 
TOTAL 

n 
BASAL I 50 43 7 0 0 100 
BASAL II 11 57 25 0 0 93 
BASAL III 1 6 13 0 0 20 
BASAL IV 0 0 0 2 0 2 
BASAL V 0 0 0 0 2 2 
TOTAL 62 106 45 2 2 217 

E (estágios) EI: TFG >/= 90; EII: TFG 60-89; EIII: TFG 30-59; EIV: TFG 15-29; EV: TFG < 15ml/min./1,73m2; 
TFG: taxa de filtração glomerular. 
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O intervalo de tempo médio de revisão de dados clínicos “atuais” e “basais” foi 

de 22 meses, mediana 16 (10-32). O grupo de pacientes com DRC foi revisto em 

média em 14 meses, mediana 10, (6-14), p = 0,04 (p < 0,05), ANOVA (TABELA 5). 

Eles pertenciam aos seguintes subgrupos: HAS, HAS+DM, idoso, I + HAS e I + HAS 

+ DM, e foram revistos com intervalo médio 31, 11, 16, 14, 9 meses, 

respectivamente (TABELA 6) (FIGURA 7). 
TABELA 5: INTERVALO DE REVISÃO NOS PACIENTES COM DRC. 

 TEMPO 
Média (meses) Mediana (meses) 25% 75% 

DRC 14 10 6 14 
SEM 
DRC 22 17 10 32 

DRC: doença renal crônica   p < 0,05 (p = 0,04)  
 

 
TABELA 6: INTERVALO DE REVISÃO NOS PACIENTES COM DRC/SUBGRUPO. 

SUBGRUPO TEMPO 
Média (meses) 

Mediana 
(meses) 25% 75% 

HAS 31 31 31 31 
HAS + DM 11 11 11 11 

IDOSO 16 8 6 32 
I + HAS 14 10 6 11 

I + HAS + DM 9 9 4 14 
DRC: doença renal crônica; HAS: hipertensão arterial sistemica; DM: diabetes mellitus; I: idoso. 
 

 

 
FIGURA 7: INTERVALO DE REVISÃO NOS PACIENTES COM DRC/SUBGRUPO. 
DRC: doença renal crônica; HAS: hipertensão arterial sistemica; DM: diabetes mellitus; I: idoso. 

 

Aqueles indivíduos sem DRC foram revistos em média em 22 meses, com a 

seguinte distribuição de tempo médio em meses por subgrupo: DM 24, HAS 20, HAS 

+ DM 12, idoso 24, I + DM 14, I + HAS 24, I + HAS + DM 23 meses (TABELA 7) 
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(FIGURA 8). Analisando toda a amostragem maior intervalo observado foi no 

subgrupo DM mediana 20 meses (10-41) e o menor no I + DM, mediana 10 meses 

(7,5-22) (TABELA 8) (FIGURA 9).  
TABELA 7: INTERVALO DE REVISÃO CLÍNICA NOS PACIENTES SEM 
DRC/SUBGRUPO. 

SUBGRUPO TEMPO 
Média (meses) 

Mediana 
(meses) 25% 75% 

DM 24 20 10 41 
HAS 20 17 10 29 

HAS + DM 12 13 10 14 
IDOSO 24 18 10 38 
I + DM 14 10 7,5 22 

I + HAS 24 20 11 34 
I + HAS + DM 23 17 13 30 

DRC: doença renal crônica; DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistêmica; I: idoso. 
 
 

 
FIGURA 8: INTERVALO DE REVISÃO CLÍNICA NOS PACIENTES SEM 
DRC/SUBGRUPO. 
DRC: doença renal crônica; DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistêmica; I: idoso. 

 

 
TABELA 8: INTERVALO DE TEMPO DE REVISÃO ENTRE OS SUBGRUPOS. 

SUBGRUPOS TEMPO (meses) 
Mediana 

INTERVALO 
25% 75% 

DM 20 10 41 
HAS 17 11 30 

HAS + DM 12 10 14 
IDOSO 17 10 37 
I + DM 10 7,5 22 
I + HAS 19 10 34 

I + HAS + DM 15 10 28 
DM: diabéticos; HAS: hipertensão arterial; I: idosos. 
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FIGURA 9: INTERVALO DE TEMPO DE REVISÃO ENTRE OS SUBGRUPOS. 
DM: diabéticos; HAS: hipertensão arterial; I: idosos. 

 

Em 62 pacientes houve queda da TFG no intervalo de tempo observado e 

essa queda em média foi de 10 ml/min, mediana 7 (24-72). Em 115 indivíduos esta 

diminuição foi acima de 4 ml/min/ano, apresentando uma perda média de 17 e 

mediana 11 ml/min/ano (20-6,8). Esse ritmo de  diminuição da função renal foi mais 

frequente nos subgrupos dos I + HAS 33%, idosos 30%, hipertensos 23% e menos 

frequente nos I + DM 0,9% (FIGURA 10). 
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0,00%

5,00%
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FIGURA 10 - QUEDA DA TFG>4ml/ano/SUBGRUPO
TFG: taxa de filtração glomeurlar; DM:diabetes mellitus;

 HAS: hipertensão arterial sistêmica; I: idoso

DM HAS HAS+DM
IDOSO I+DM I+HAS
I+HAS+DM

 
Quanto às metas terapêuticas preconizadas pelos protocolos do Ministério da 

Saúde, avaliamos o controle pressórico e glicêmico. A medida da pressão arterial 

basal foi < 140 x 90 mmHg em 69,1% dos pacientes e em 73,7% na aferição atual 

(FIGURA 11). O melhor controle pressórico foi no subgrupo I + DM, 100% (FIGURA 

12). O controle glicêmico adequado foi acima de 80% nas duas observações 
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(FIGURA 13). Porém a análise por subgrupo demonstra que os diabéticos e idosos 

diabéticos não atingiram o alvo recomendado de glicemia jejum 80-120 mg% 

(FIGURA 14). 
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FIGURA 11 - META PA<140X90mmHg 

PA: pressão arterial
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FIGURA 12 - FREQUENCIA (%) 
META PA<140X90mmHg/SUBGRUPO 
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FIGURA 13 - META GLICEMIA 80-120mg% 
G: glicemia

G=80-120mg%

G>/< 80-120mg%
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FIGURA 14 - META GLICEMIA 80-120mg%/SUBGRUPO 
G: glicemia; DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial; I: idoso 

DM HAS
HAS+DM IDOSO
I+DM I+HAS
I+HAS+DM

 
Apenas 4 pacientes estavam usando insulina (1,9%) e sendo que 2 deles 

pertencem ao estágio 3 e 4 da DRC. Não analisamos a variável alvo a ser alcançado 

de Hemoglobina glicosilada < 7% devido à escassez de registros regulares nesta 

amostra, por vários motivos como falta de kit, anotação incompleta, falta de 

solicitação médica no período do estudo. 
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Quanto ao uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) ou 

bloqueadores do receptor da angiotensina (BRA) a utilização é < 50% nas duas 

observações (FIGURA 15). Na observação do uso do IECA por subgrupo no 

momento atual vimos que ele é mais usado no subgrupo HAS + DM, 85,7% e não foi 

usado nos I + DM (FIGURA 16). 
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FIGURA 15 - USO DO IECA/BRA
 IECA: inibidor da enzima conversora da angiotensina;

 BRA: bloqueador do receptor da angiotensina

IECA/BRA

SEM IECA/BRA

 
 

FIGURA 16 - USO DO IECA/BRA POR SUBGRUPO 
DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial; I: idoso;  IECA: inibidor da enzima 

conversora da angiotensina; BRA: bloqueador do receptor da angiotensina 
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Houve um razoável uso terapêutico do IECA/BRA nos pacientes com TFG 

atual < 60ml/min, estágios 3,4 e 5 (FIGURA 17).  
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FIGURA 17 - USO DO IECA/BRA POR FUNÇÃO RENAL ATUAL 
IECA/BRA: inibidor da enzima conversora; BRA: bloqueador da enzima conversora da 

angiotensina; E: estágio

IECA/BRA atual

sem IECA/BRA

 
 

Finalmente, uma síntese das características dos pacientes com DRC é 

demonstrada (TABELA 9). 

TABELA 9: CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES COM DRC. 
DRC (n = 17) Basal  Atual  

Idade (anos)  Média 74 
Mediana 75 (69-78) 

Gênero  Feminino 9 (52,9%) 
Masculino 8 (47,1%) 

HAS (n)  7 (41,1%) 
HAS + DM (n)  4 (23,5%) 
IDOSOS (n)  6 (35,2%) 

PA < 140 x 90 mmHg (11) 64,7% (11) 64,7% 
IECA/BRA (12) 70,6% (11) 64,7% 

Glicemia 80-120 mg% (14) 82,4% (15) 88,2% 

Creatinina Média 1,9 
Mediana 1,3 (1,1-1,7) 

Média 1,8 
Mediana 1,3 (1-1,7) 

Insulina 2 (12,5%) 2 (11,8%) 
DRC: doença renal crônica; HAS: hipertensão arterial; DM: diabetes mellitus; PA: pressão arterial; 
IECA: inibidor da enzima conversora da angiotensina; BRA: bloqueador do receptor da angiotensina 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo foi realizado em uma população predominantemente idosa, 

portanto de maior prevalência das comorbidades que mais causam a DRC no 

mundo, DM e HAS. Nossos resultados a partir do critério diminuição de função renal 

revelaram a prevalência de 8% da DRC nesta população adulta de alto risco, 

distribuída nos estágios 3 (6%), 4 (1%) e 5 (1%). Esta freqüência é compatível com a 

encontrada por outros autores no Brasil e no mundo. Mathew (2009), em sua 

amostra na população adulta na Austrália afirmou 7,8% de prevalência nos estágios 

3 a 5. Bastos (2009) mostrou 9,6% em pesquisa semelhante nos registros 

laboratoriais de Juiz de Fora, nos mesmos estágios da doença, porém com uma 

prevalência maior nos idosos, chegando a 25,2%. No programa piloto australiano 

KEY, que focou população de risco, exatamente diabéticos, hipertensos e pessoas 

com mais de 50 anos o resultado foi semelhante ao de Bastos, 9,7%. Lopes (2001 

apud BASTOS, 2007, p. 46-55) relatou persistência de alterações urinárias em 

10,7% da população e Lessa (2004 apud BASTOS, 2007, p. 46-55) encontrou 

prevalência de hipercreatininemia acima de 1,3 mg% de 9,5% em idosos. 

Podemos observar que a freqüência da DRC por subgrupo foi maior quando 

se somaram os fatores de risco como idade > 60 anos, hipertensão e diabetes (I + 

HAS + DM 15%), seguido dos subgrupos dos HAS + DM 14,3%, idosos 9,4% e I + 

HAS 9%. Comparando ao estudo de Collins (2009 apud VASSALOTTI; FOX, 2010, 

p. 238), que revisou a distribuição dos fatores de risco para DRC no NHANES 1999-

2004 temos as seguintes prevalências: em idosos, acima de 60 anos, 39,2% de 

DRC e entre 20-59 anos 9,3%. Nesta última faixa etária prevaleceu mais nos 

diabéticos 33,8%, diabéticos hipertensos 43%, diabéticos sem hipertensão 25,5%, 

hipertensos 15% e finalmente 6,8% para não diabéticos e não hipertensos. A 

diferença pode ser atribuída à análise também da albuminúria >/= 30mg/g de 

creatinina no grupo NHANES. Nosso estudo teve esta limitação, não conseguimos 

avaliar a carga total da doença, pois não foi possível o diagnóstico de dano renal nos 

estágios mais precoces, I e II, pela detecção da proteinúria (albuminúria). A má 

qualidade dos registros contribui significativamente para perdas de dados e 

influencia na metodologia, nos próprios critérios de inclusão, como por exemplo, 
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precisamos abandonar a análise das variáveis proteinúria e hemoglobina glicosilada; 

é também uma fragilidade dos estudos retrospectivos através da revisão de 

prontuários clínicos. Alguns pacientes que faziam parte da população alvo não foram 

incluídos por falta de seguimento na unidade, ou seja, a real magnitude da questão 

estudada nesta população fica subestimada. Ainda assim é mais uma evidência 

reafirmando os grupos alvo para estratificação de risco da DRC em saúde pública 

ressaltando o papel relevante da atenção primária neste contexto. Vale a pena 

lembrar que a dosagem média de creatinina no sangue dos pacientes com DRC foi 

de 1,8 mg/dl, ou seja, pequenas alterações costumam ser subestimadas, e na 

verdade não refletem a gravidade da doença renal, que pode estar presente e 

avançada mesmo com a creatinina sérica normal. Pecoits Filho (2004 apud 

BASTOS, 2007, p. 46-55) estimou que 50% dos casos de diminuição da função 

renal cursam com creatinina sérica normal e um estudo mineiro com registros 

laboratoriais revelou DRC em 14,5% de pacientes com creatininemia normal. 

Práticas educativas podem melhorar o reconhecimento da DRC na atenção primária 

de 22, 4% para 85,1% após as ações, diminuindo o subdiagnóstico que 

habitualmente é baseado apenas na dosagem sérica de creatinina (BASTOS, 2007, 

p. 46-55). 

Analisando a estratificação da disfunção renal considerando apenas a TFG 

atual, mais recente da amostra, teremos 23% com função abaixo de 60 

ml/min/1,73m2, cerca de 21% no estágio 3, predominando os I + HAS, idosos e I + 

HAS + DM, que foram revistos com mediana de 19, 17 e 15 meses, 

respectivamente. Quando focamos na possível migração dos indivíduos nos 

diferentes estágios, observamos que o n do estágio 3 mais que dobrou do momento 

basal para atual. Certamente um subgrupo de pacientes tem perda acelerada da 

função renal por diferentes razões, como adesão ao tratamento, natureza da 

comorbidade, associação de insultos renais, etc. A taxa de declínio anual da filtração 

glomerular nos pacientes diabéticos varia de 0-12,6ml/min, hipertensos 2-10,4ml/min 

e nas glomerulopatias 1,4-9,5 ml/min (ABREU, 2009). De um modo geral, considera-

se evolução acelerada da DRC uma perda acima de 4 ml/min/ano e, portanto, 

critério para referencia para atenção especializada e compartilhada. Sendo assim, é 

fundamental garantirmos o acompanhamento estrito da população de risco para 

detecção precoce da DRC em seus diferentes estágios e implementar medidas que 
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lentifiquem a progressão da doença e manejo clínico das suas complicações. 

Indivíduos de alto risco devem ter no mínimo uma avaliação anual da função renal 

estimada pela creatinina sérica e aqueles com DRC, com maior periodicidade de 

acordo com o estadiamento clínico. Isto está diretamente implicado no processo de 

lentificação da progressão da doença, controle das manifestações clínicas com 

metas terapêuticas específicas e suas complicações, além do preparo para 

substituição da função renal nos casos avançados. 

Nossa pesquisa revela um intervalo médio de 22 meses de revisão da função 

renal com dados clínicos disponíveis no prontuário médico para a amostra de 

pacientes sem diagnóstico de DRC. A mediana foi de 16 meses (10-32). Nos 

pacientes com DRC o tempo médio de revisão clínica passível de estadiamento foi 

de 14 meses, mediana 10 (6-14), com p < 0,05, ANOVA. Destacamos o tempo 

médio de revisão longo dos pacientes hipertensos com DRC, 31 meses. Conforme 

indicado no caderno de atenção básica nº 14 a reavaliação dos pacientes em 

estágio III ou com perda acelerada da função renal (> 4 ml/min/ano) com 

acompanhamento da TFG estimada deve ser trimestral. Os grupos de maior 

intervalo foram diabéticos, hipertensos diabéticos, hipertensos e idosos, todos com 

medianas > 12 meses.  

Em nossa amostra mais de 50% dos pacientes apresentou perda de filtração 

> 4 ml/min/ano. A queda média anual foi de 17 e a mediana 11 (20-6,8), sendo mais 

freqüente nos I + HAS 33%, idosos 30% e HAS 23%. É importante ponderar que o 

intervalo de revisão da função renal dos hipertensos e dos idosos foi acima do 

recomendado e estes grupos apresentaram considerável freqüência  aceleração da 

doença. 

O controle estrito da pressão arterial e da glicemia é essencial para prevenir 

lesões de órgãos alvo como o rim e o coração, e também lentificar a progressão da 

DRC instalada. O estudo global da amostra demonstrou uma boa parte dos 

indivíduos dentro das metas de controle da HAS e DM, mas a análise da amostra 

estratificada mostra claramente níveis muito abaixo do desejado para os principais 

subgrupos. Menos da metade dos hipertensos tinham PA basal < 140 x 90 mmHg, 

porém o controle melhorou nas medidas mais recentes em 69% dos pacientes e isso 

também ocorreu no subgrupo HAS + DM variando de 42 para 57%. Já o controle 
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glicêmico piorou evolutivamente e apresenta níveis muito abaixo do alvo nos DM e 

HAS + DM. Manteve-se estável nos idosos diabéticos e até melhorou no subgrupo I 

+ HAS + DM. Houve uma baixa taxa de uso de insulina na amostra o que pode até 

estar contribuindo para o descontrole metabólico desses pacientes, sobretudo 

aqueles com alteração da função renal. Não conseguimos analisar a variável meta 

da Hemoglobina glicosilada < 7%, devido a falhas de registro e oferta irregular do 

exame. 

Finalmente o uso do inibidor da enzima conversora ou do bloqueador da 

angiotensina está indicado em todas as fases da DRC, é nefroprotetor, 

especialmente na doença renal com proteinúria, sejam diabéticos ou não. Nesta 

população de alto risco de disfunção renal o uso do IECA ou BRA foi menor que 

50% da amostra. No pequeno grupo dos pacientes renais crônicos tivemos uma boa 

freqüência de uso da droga. 

Um estudo do sistema Medicare onde foram revistas requisições 

farmacêuticas em 2003 mostrou que somente cerca de 50% dos idosos com DM e 

HAS ou proteinúria estavam recebendo IECA ou BRA. As taxas de adesão aos 

protocolos clínicos do KDOQI são subótimas mesmo entre os nefrologistas 

americanos, cerca de 47%. A doença é subdiagnosticada por 54% dos médicos de 

família americanos (SHAHINIAN, 2010). 

A nossa realidade não é muito diferente no que se refere ao reconhecimento 

da DRC pela atenção primária, clínicos e médicos de família. Muito além disso a 

discussão é mais primitiva quando analisamos o acesso ao sistema e o impacto e 

qualidade das ações. O Vigitel 2009 acaba de demonstrar que cerca de 24,4% dos 

brasileiros referem diagnóstico de HAS e 5,8% de DM, ou seja cerca de 32.639.130 

hipertenso e 7.459.833 diabéticos, a maioria com escolaridade entre 0-8 anos de 

estudo. A região sudeste lidera esta estatística na série histórica de 2006 a 2009, 

aumentando de 21,6% para 24,4% o percentual de hipertensos e 5,3 para 5,8% a 

fração de diabéticos. Quando analisamos a cobertura dos portadores de HAS e DM 

cadastrados no Sistema Hiperdia em relação à morbidade autoreferida pelo Vigitel, 

temos apenas 20,1% de hipertensos e 31,15 de diabéticos brasileiros em programa. 

Isso piora a nível regional no sudeste 16,8% e 28,8%, respectivamente, e mais ainda 

local, no Estado do Rio de Janeiro 10,8% de hipertensos cadastrados pelo programa 
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Hiperdia e 18,7% de diabéticos. A série histórica nacional revela que de 2006 a 2009 

o programa aumentou o cadastro de 16,5% para 20,1% de hipertensos e 24,2% para 

31,1% de diabéticos. Na região sudeste a extensão foi menor para os hipertensos, 

de 14,6% para 16,8% e algo melhor para a cobertura dos diabéticos, de 23 para 

28% (COORDENAÇÃO NACIONAL DE HAS E DM, 2011). Considerando projeções 

do Vigitel teríamos na cidade do Rio de Janeiro a taxa de prevalência da população 

adulta, acima de 18 anos, 29,5%  de hipertensos e 6,7% de diabéticos, ou seja, 

cerca de 1.313.000 hipertensos e 298.000 diabéticos, total de 1.611.000 indivíduos 

somente destes dois grupos de risco. Analisando dados do município do Rio de 

Janeiro apenas 15% dos hipertensos estimados pelo Vigitel 2008 realizaram 

dosagem de creatinina e 18% em 2009. A microalbuminúria não é realizada e o EAS 

foi realizado em 13% a 15% de 2008 para 2009.  

Considerando a projeção de 258.197 cariocas nos estágios 3, 4, 5 da DRC 

baseado no NHANES, nosso estudo chama atenção para uma realidade ainda pior, 

ou seja, 1% de pacientes no estágio 4, 1% no estágio 5 e 6% no estágio 3, diferente 

da projeção americana de 5,4% de pacientes no estágio 3 e 0,4% nos estágios 4 e 

5. Teremos que considerar nossas limitações metodológicas e o fato de nossa 

análise ter sido na população adulta de maior risco, porém não incluiu outros grupos 

com indicação de rastreio como parentes de primeiro grau de portadores de DRC e 

pacientes com doença cardiovascular (doença coronariana ou arterial periférica, 

insuficiência cardíaca ou cerebrovascular). Em julho de 2010 cerca de 3249 

indivíduos estavam em diálise no município do Rio de Janeiro, sendo que em 82% 

dos casos a doença de base foi HAS e DM. Parece que o desafio para atenção 

primária ainda é bem grande e muito temos que investir em políticas de assistência 

integral ao portador de HAS e DM, conseqüentemente aqueles que desenvolverem a 

DRC (TCMRJ, 2011). 
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CONCLUSÃO 

 

A estratificação da doença renal crônica na população de alto risco deve ser 

uma meta de ação preventiva secundária intensiva na atenção primária diante da 

“epidemia” global atual. A prevalência da doença renal crônica em nosso estudo foi 

de 8%, compatível com outros relatos nacionais e internacionais. Não conhecemos a 

carga deste agravo em nosso meio, sobretudo em estágios precoces, muitas vezes 

por limitações inerentes ao sistema de saúde e suas políticas públicas. O estudo foi 

limitado por não avaliar o dano renal incipiente, ou seja, presença de albuminúria 

quando a função renal ainda está preservada. Existem evidencias suficientes que 

sustentam o rastreamento da doença na população de risco. É preciso viabilizar 

sistemas de vigilância adequados para o preparo da assistência. A grande massa 

dos pacientes está nos estágios 2 e 3, com alto risco cardiovascular e renal. Impõe-

se o investimento em programas de educação continuada e permanente efetivos 

para melhorar o cuidado integral multidisciplinar dos pacientes com DRC. 

É necessário implementar ações estratégicas que contemplem a educação 

dos profissionais de saúde e da comunidade para o reconhecimento da mensagem 

principal da campanha global para melhorar o desfecho e reconhecimento da 

epidemia mundial da DRC. A mensagem propõe o “ABCDE” para gestão do risco 

cardiorrenal: A, albuminúria; B, pressão sanguínea, C, cigarro, colesterol; D, 

diabetes; E, estimativa da função renal. A coordenação do cuidado integral intensivo 

e multidisciplinar aos pacientes com hipertensão e diabetes pela atenção primária é 

fundamental para prevenção secundária da DRC e redução do risco cardíaco. 

Recomendamos fortemente que os protocolos assistenciais contemplem a 

investigação precoce do dano renal pela albuminúria, sejam implementadas medidas 

de vigilância da DRC, educação continuada e permanente, sobretudo na atenção 

primária além da inclusão do “ABCDE” nas ações de promoção de saúde. A prática 

clínica baseada em evidências propõe o emprego dos inibidores da enzima 

conversora da angiotensina ou bloqueadores do receptor da angiotensina em todas 

as fases da doença renal crônica e também o controle adequado da glicemia, 

monitorando os níveis de hemoglobina glicosilada e com maiores taxas de 

insulinização, como medidas de nefroproteção. Tais recomendações devem ser 
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consideradas nos municípios brasileiros para enfrentamento deste agravo na saúde 

pública contribuindo para a qualidade do cuidado, manejo clínico e construção da 

linha de cuidado ao paciente com DRC.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A: FÓRMULAS PARA ESTIMAR FUNÇÃO RENAL 

 

FÓRMULA SIMPLIFICADA DO MDRD 

 

TFG= 186 x creatinina sérica-1,154 x idade-0,203 x 0,742 (se mulher) x 1,212 (se 

afro americano) 

TFG: taxa de filtração glomerular; o resultado já é corrigido para superfície 

corporal de 1,73m2  

 

 

FÓRMULA COCKCROFT-GAULT 

 

Clearance de creatinina= (140-idade) x Peso/ creatinina sérica x 72 

(x 0,85 para mulheres) 

Estima a depuração de creatinina; deve-se corrigir para superfície corporal de 

1,73m2 
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ANEXO B: TABELA DE BASTOS 

 
 

A tabela de Bastos facilita o cálculo da estimativa da função renal fornecendo 

a taxa de filtração glomerular e o estadiamento da DRC a partir da consulta usando 

idade, sexo e creatinina sérica. Usa cores para facilitar a classificação, instrumento 

prático para uso na rotina clínica. 
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ANEXO C: TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

Título do Projeto: DOENÇA RENAL CRÔNICA: RASTREAMENTO EM 

POPULAÇÃO DE RISCO ADSCRITA NO PSF 

 Cadastro no CEP - FR 386420 

 

Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a 

privacidade dos sujeitos da pesquisa, cujos dados serão coletados em prontuários 

da Unidade de Saúde da Família da Lapa, situada na região metropolitana do 

município do Rio de Janeiro, vinculada a Universidade Estácio de Sá. Concordam, 

igualmente, que essas informações serão utilizadas única e exclusivamente para 

execução do presente projeto. Comprometem-se, igualmente, a fazer divulgação 

dessas informações coletadas somente de forma anônima. 

 

 

 

Janaina Figueira Ferreira 
CRM 52596801 

Pesquisadora principal 
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GLOSSÁRIO 

 

Kidney disease outcome quality initiative – iniciativa de desfecho 

qualificado da doença renal 

 

Kidney Improving global outcome – Melhorando o desfecho global renal 

 

Kidney Early Evaluation Program – programa de avaliação renal precoce 

 

Kidney evaluation for you – avaliação renal para você  

 

Modification of diet in renal disease – modificação da dieta na doença renal 

 

National Kidney Foundation – fundação nacional do rim 

 

National Health and nutrition examination survey – pesquisa nacional de 

exame de saúde e nutrição  
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PREVALENCE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN POPULATION RISK  IN A 

PROGRAM  FAMILY HEALTH 

 

RESUMO  

O estudo discute a prevenção secundária como estratégia para enfrentar a 

epidemia global da doença renal crônica (DRC).  Objetivo: estimar a prevalência da 

DRC em população adulta de alto risco adscrita em um Programa de Saúde da 

Família (PSF) urbano. Métodos: estudo observacional, transversal, baseado em 

uma série retrospectiva de casos ocorridos no período de 2005 a 2010, extraídos de 

prontuários médicos.  Resultados: foram incluídos 217 pacientes hipertensos, 

diabéticos e/ou idosos, média de idade de 65 anos, em uma amostra estratificada 

em sete subgrupos: idosos, hipertensos, diabéticos, idosos hipertensos, idosos 

diabéticos, idosos hipertensos diabéticos, hipertensos diabéticos. A prevalência 

global da DRC avaliada pela taxa de filtração glomerular estimada foi de 8%, nos 

estágios III, IV e V. A análise por subgrupo mostrou maior prevalência da DRC entre 

idosos hipertensos diabéticos (15%) e hipertensos diabéticos (14,3%).  Conclusão: 

A DRC apresenta significativas taxas de prevalência entre idosos, hipertensos e 

diabéticos e a associação destas condições resulta em maior prevalência da DRC. A 

coordenação do cuidado integral intensivo e multidisciplinar aos pacientes com 

hipertensão e diabetes pela atenção primária é fundamental para a redução do risco 

da morbimortalidade cardio-renal.  

PALAVRAS-CHAVE: Prevenção. Hipertensão arterial. Diabetes. Programa saúde 

da família. Insuficiência renal crônica. 
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The study discusses the secondary prevention as a strategy to address the 

global epidemic of chronic kidney disease (CKD). Objective: To estimate the 

prevalence of CKD in high-risk adults enrolled in a Family Health Program (FHP) 

urban. Methods: A cross-sectional study, based on a retrospective series of cases 

occurring in the period 2005 to 2010, extracted from medical records. Results: 217 

patients were included hypertension, diabetes and / or elderly, average age 65, in a 

sample stratified into seven subgroups: the elderly, hypertensive, diabetic, 

hypertensive, diabetic elderly hypertensive elderly diabetic, hypertensive diabetics. 

The overall prevalence of CKD evaluated by estimated glomerular filtration rate was 

8% in stages III, IV and V. The subgroup analysis showed a higher prevalence of 

CKD in the elderly hypertensive diabetics (15%) and hypertensive diabetics (14.3%). 

Conclusion: The DRC has significant prevalence rates among older adults with 

hypertension or diabetes and the association of these conditions results in higher 

prevalence of CKD. The coordination of the multidisciplinary intensive and 

comprehensive care to patients with hypertension and diabetes by primary care is 

key to reducing the risk of cardio-renal mortality. 

KEY WORDS: Prevention. Hypertension. Diabetes. Family health program. Chronic 

renal failure. 
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A doença renal crônica (DRC) vem sendo considerada como a “grande 

epidemia do milênio” devido a sua crescente incidência e prevalência global. O 

prognóstico é ruim, compromete a qualidade de vida das pessoas e o custo com a 

assistência clínica é elevado. 9 

Desde 2003, uma campanha internacional para melhorar o desfecho global da 

DRC (Kidney Disease Outcome Quality Initiative, KIDGO), vem disseminando a 

mensagem de que a “DRC é comum, prejudicial e tratável”. A questão central é 

incentivar políticas públicas que visem a detectar precocemente a doença, lentificar 

sua progressão e diminuir o risco cardiovascular, mobilizando a comunidade 

científica e a sociedade. Esta proposta sistematizou a definição da doença e sua 

classificação evolutiva a partir de 2002. Definiu-se DRC como diminuição da função 

renal ou dano renal persistente por mais que três meses, ou seja, a taxa de filtração 

glomerular é <60ml/min ou existe perda de proteína na urina.  De acordo com a 

magnitude da disfunção foram atribuídos os estágios da doença de I a V. (Tabela 
1).12 

A verdadeira carga da doença no mundo é desconhecida também devido à 

escassez de registros de vigilância que contemplem todo seu estadiamento. 

Projeções são feitas a partir de uma base dos dados americana denominada 

NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) que demonstrou no 

relatório de 1999-2004, prevalência da DRC na população geral de 16,9%, com 

aumento percentual em todos os seus estágios. Aplicando-se este percentual à 

população brasileira, cerca de 22 milhões de brasileiros seriam portadores de DRC, 

um grave problema de saúde pública. 18 

Recentemente, nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças (CDC) 

e a Fundação Nacional do Rim (NKF) consolidaram a indicação de rastreio em 

subgrupos de alta susceptibilidade para DRC em saúde pública: hipertensos, 

diabéticos, idosos (>60 anos), portadores de doença cardiovascular (doença 

coronariana, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença 

cerebrovascular) e parentes de primeiro grau de portadores de DRC. 12, 13 

No Brasil, cerca de 120.000 indivíduos estão em diálise ou transplante, 

levando a um gasto anual de aproximadamente 2 bilhões do orçamento do Sistema 

Único de Saúde.20, 21 Não é conhecida a magnitude da doença na população 
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brasileira em suas diferentes fases, porém dados parciais do censo nacional da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) demonstram cerca de 8% de casos novos 

de pacientes em diálise por ano.14, 20 Isto pode ser apenas a ponta do iceberg. 

Segundo as diretrizes para doença renal crônica da SBN estima-se que existam 25 

pacientes com DRC para cada paciente em diálise. Diante destes fatos, Salgado 

Filho, promoveu a discussão deste tema em encontros nacionais multidisciplinares 

mais próximos da atenção primária e da universidade em promissora parceria.  

Os Australianos já demonstraram que para cada 1000 indivíduos rastreados 

para hipertensão arterial, previnem-se 11 casos de DRC dialítica e 65 mortes por 

doença cardiovascular.15 Sendo assim, considerando que não se dispõe de dados 

nacionais fidedignos sobre este agravo e que a hipertensão arterial e o diabetes são 

as maiores causas da DRC em nosso meio, a inserção da atenção primária na 

prevenção secundária é fundamental para mudar este cenário.20, 22 O subdiagnóstico 

é freqüente, portanto é essencial reconhecer a população de risco para triagem e 

dominar as ferramentas de manejo clínico.  

A hipertensão arterial é referida por aproximadamente 23,1% dos brasileiros 

adultos acima de 18 anos e cresce atingindo 60,6% da população idosa (> 65 anos). 

O Rio de Janeiro é considerado a capital nacional do idoso, que corresponde a cerca 

de 16% da população.19 O município está investindo recentemente na expansão do 

programa de saúde da família que contribui para melhora do acesso a saúde e suas 

diferentes ações prioritárias.  

 O objetivo do estudo foi estimar a prevalência da DRC em idosos, 

hipertensos e diabéticos adscritos em um PSF urbano no município do Rio de 

Janeiro.  

 

 

METODOLOGIA 

 Características da população do estudo: é um estudo transversal, construído 

a partir de uma série retrospectiva de casos, através da análise de prontuários 

médicos.  O cenário foi uma unidade de saúde da família situada no município do 
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Rio de Janeiro, na área de planejamento 1.0, região urbana, dividida em sete 

microáreas e com uma equipe vinculada a uma Universidade. Os dados foram 

coletados em dezembro de 2010, pela própria pesquisadora, sendo elaborada uma 

base de dados usando-se o programa EPI-INFO 3.5.1, versão 2008. A população 

cadastrada na Unidade em 2010 era de 4641 pessoas, sendo 3110 adultos, acima 

de 18 anos com um ou mais fatores de risco para DRC: hipertensão, diabetes ou 

idoso (conforme a idade completa em 31 de dezembro de 2010). Crianças, jovens e 

qualquer paciente que não fosse acompanhado na unidade nos últimos 5 anos 

foram excluídos. Os critérios diagnósticos de HAS e DM adotados pela Unidade 

seguem o protocolo nacional em vigor do Ministério da Saúde.8, 16, 17 Considerando-

se como referência a prevalência da DRC do estudo NHANES (16,9%) haveria cerca 

de 525 indivíduos com DRC nesta unidade. 

Amostragem: o tamanho da amostra foi calculado e estimado inicialmente em 

194 pacientes da população adulta adscrita no “PSF X” de 3110 pessoas (cerca de 

26% idosos, n = 829 ,e 32% hipertensos e/ou diabéticos, n = 996), com erro padrão 

de 5%, intervalo de confiança de 95%, com desvio padrão de 1,96 (Figura 1). O 

grau de confiabilidade foi de 95% e a prevalência aplicada foi de 16%.  Utilizamos o 

programa OpenEpi versão 2.  

 A população do estudo foi classificada em sete subgrupos: (idosos (I), 

hipertensos (HAS), diabéticos (DM), idosos hipertensos (I+HAS), idosos diabéticos 

(I+DM), idosos hipertensos diabéticos (I+HAS+DM), hipertensos diabéticos 

(HAS+DM).   

 Variáveis analisadas: a doença renal crônica foi definida como TFG < 

60ml/min/1,73m2. 

 Para cada indivíduo incluído na amostra foram coletados os seguintes dados: 

gênero, idade, dados clínicos atuais e basais. Foi caracterizado como dado clínico 

“atual” aquele registro mais recente e completo disponível no prontuário; e, “basal” o 

registro prévio com intervalo mínimo obrigatório de 3 meses e máximo de até 5 anos. 

Em dois momentos foram coletados os registros clínicos no prontuário conforme a 

data da evolução médica ou dos resultados laboratoriais, preferencialmente. 

Variáveis investigadas: dosagem de creatinina no sangue, estimativa da função 

renal (TFGe em ml/min/1,73m2), perda de proteína na urina, metas terapêuticas 



71 

 

como controle da glicose (entre 80-120 mg%), Hemoglobina glicosilada < 7%, 

pressão arterial < 140 x 90 mmHg (verificada em três registros em cada momento), 

uso de inibidor da enzima conversora da angiotensina ou bloqueador do receptor da 

angiotensina, uso de insulina, a presença ou não de DRC e seu estadiamento. Foi 

definida como  pressão arterial controlada quando duas de três medidas registradas 

em cada momento foram < 140 x 90 mmHg. A taxa de filtração glomerular atual 

(TFGa) e basal (TFGb) foi estimada utilizando a idade na época do exame da 

creatinina e o sexo, consultando a tabela de Bastos. Este instrumento utilizado para 

estimativa da TFG é baseado na versão simplificada de cálculo pela fórmula do 

MDRD e fornece a TFG estimada em ml/min/1,73m2 (superfície corporal).2 A partir 

daí foi possível classificar o estágio da Doença renal crônica proposto pela NKF (I a 

V). 4,10,11 

Análise estatística: para análises estatísticas foi usado o programa EPI-INFO.  

Foram utilizados testes para comparação de médias entre dois grupos (Teste t de 

Student ou Mann-Withney, conforme indicado). Para comparação de médias entre 

mais de dois grupos foi usado o teste de análise de variância (ANOVA) ou o teste 

Kruskall-Wallis, quando indicado. Foi aplicado o teste Chi-quadrado para 

comparação entre proporções. O nível de significância escolhido foi de 5% em todos 

os casos. 

Aspectos éticos: a pesquisa seguiu os padrões éticos exigidos para seu 

desenho. Foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá, 

conforme parecer nº 0152, em 23 de novembro de 2010, de acordo com a 

Resolução CNS nº 196/96 sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos de 10 de outubro de 1996 e suas 

complementares. 

 

RESULTADOS 

 Foram examinados 442 prontuários dos 1136 indivíduos selecionados 

(adultos hipertensos, diabéticos ou idosos acompanhados na unidade). Foram 

excluídos os registros incompletos quanto às variáveis analisadas e também aqueles 

que não apresentavam dois momentos de avaliação clínica nos últimos cinco anos.  

A amostra incluiu 217 pacientes e atendeu aos critérios de estratificação: 3% 
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diabéticos (n=6), 3% hipertensos diabéticos (n=7), 23% hipertensos (n=49), 9% 

idosos hipertensos diabéticos (n=20), 2% idosos diabéticos (n=4), 31% idosos 

hipertensos (n=67) e 29% idosos (n=64). A distribuição por sexo foi de  61,3% de 

mulheres, 38,7% de homens, com idade média de 65,5 anos.  

A prevalência da DRC foi de 8% (n=17) (Figura 2). Cerca de 41% dos 

pacientes com DRC eram hipertensos, 23% HAS+DM e 35% idosos. A maior 

migração de pacientes nos dois períodos observados foi para o estágio III. 

Analisando a função renal mais recente, chamada “atual”, foram observados 23% de 

pacientes com TFG< 60ml/min/1,73m. A prevalência da DRC por subgrupo foi maior 

onde se somaram os fatores de risco: 15% entre idosos hipertensos diabéticos e  

14,3% hipertensos diabéticos. 

O intervalo  de tempo médio de revisão clínica e laboratorial da amostra foi de 

22 meses, mediana 16 meses. O maior intervalo de revisão foi entre os diabéticos, 

com mediana de 20 meses e o menor entre idosos diabéticos com 10 meses. 

(Figura 3) Entre os pacientes com DRC a mediana de revisão foi de 10 meses, 

sendo a média de 31 meses nos hipertensos com DRC e 11 meses para os 

hipertensos diabéticos com DRC.  

 Foi observada perda acelerada da função renal em cerca de 52% da amostra, 

ou seja, diminuição da TFG > 4ml/min/ano, média de 17ml/min/ano, mediana  de 

11ml/min/ano.  Essa perda foi mais freqüente entre os seguintes subgrupos: 33% 

dos idosos hipertensos , 30% dos idosos, 23% dos hipertensos, 7,8% dos idosos 

hipertensos diabéticos, 2,6% dos hipertensos diabéticos, 1,7% dos diabéticos e 

0,9% dos idosos diabéticos. O controle pressórico dos pacientes da amostra, 

analisado como PA<140X90mmHg,  foi considerado razoável nos dois momentos  

(69% na avaliação basal e 73% na atual), considerando quatro do total de seis 

registros observados. Contudo, a análise por subgrupo demonstrou que houve piora 

deste controle no subgrupo idosos hipertensos diabéticos (60% no basal para 50% 

no momento atual), lembrando que esses pacientes foram revistos com mediana de 

15 meses. Em relação ao controle glicêmico (glicemia de jejum entre 80-120mg%), o 

mesmo subgrupo foi melhor controlado (50% no basal para 65% no atual) neste 

intervalo de tempo. Nos demais subgrupos o controle glicêmico piorou: de 33% para 

0% dos diabéticos, de 57% para 28% dos hipertensos diabéticos e manteve-se em 
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25% dos idosos diabéticos. Apenas quatro pacientes usavam insulinoterapia (1,9%), 

sendo que dois eram portadores da DRC estágio III e IV. Não foi analisado o 

controle alvo da hemoglobina glicosilada devido à  insuficiência de dados.   

O uso do inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA) ou 

bloqueador do receptor da angiotensina (BRA) nesta amostra de alto risco para DRC 

foi abaixo de  50%, sendo maior no subgrupo de hipertensos diabéticos e  em 16% 

dos diabéticos. A freqüência do uso também foi mais alta  nos pacientes com DRC 

avançada. A Tabela 2 sintetiza os dados clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 A prevalência da DRC na população de risco acompanhada nesta unidade de 

atenção primária foi de 8% (n=17), sendo  6% no estágio III e 1% nos estágios IV e 

V respectivamente. Foi observado que a freqüência da DRC por subgrupo foi maior 

quando se somaram os fatores de risco como idade > 60 anos, hipertensão e 

diabetes (I + HAS + DM 15%), seguido dos subgrupos dos HAS + DM 14,3%, idosos 

9,4% e I + HAS 9%.  O estudo de Collins  revisou a distribuição dos fatores de risco 

para DRC no NHANES 1999-2004 e observou as seguintes prevalências: em idosos, 

acima de 60 anos, 39,2% de DRC e entre 20-59 anos 9,3%.24 Nesta última faixa 

etária prevaleceram mais nos diabéticos 33,8%, diabéticos hipertensos 43%, 

diabéticos sem hipertensão 25,5%, hipertensos 15% e finalmente 6,8% para não 
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diabéticos e não hipertensos. A diferença pode ser atribuída à análise também da 

albuminúria >/= 30mg/g de creatinina no grupo NHANES.  O presente estudo teve 

esta limitação, não foi possível avaliar a carga total da doença, pois não havia dados 

suficientes para o diagnóstico de dano renal nos estágios mais precoces, I e II pela 

detecção da proteinúria (albuminúria). O estudo NHANES revelou  7% de 

prevalência de proteinúria na população adulta para cada estágio da disfunção renal. 

Isso  é importante para  reconhecer e  diminuir o risco cardiorrenal, ou seja, tratar a 

proteinúria, marcador de dano renal e risco para eventos cardiovasculares,  

lentificando também a progressão da DRC.10, 18 A má qualidade dos registros 

contribuiu significativamente para perdas destes dados.  Assim, foi necessário 

abandonar a análise das variáveis proteinúria e hemoglobina glicosilada, o que é 

também uma fragilidade dos estudos retrospectivos que trabalham com revisão  de 

prontuários clínicos. 

  A mediana da creatininemia dos pacientes com DRC foi de 1,3mg/dl, 

reforçando o conceito básico de que este exame isoladamente não reflete a 

verdadeira função renal.  

Os resultados do presente estudo são semelhantes a outras casuísticas que 

encontraram  respectivamente prevalência de  10,9%, 0,3%, 0,1% como a de 

Chadvan, (2003) e 9%, 0,4% e 0,2% Bastos, (2009)  nos estágios III, IV e V.5  O 

sistema Hiperdia reconhece 6% de DRC entre os brasileiros inscritos no programa. 

Analisando os relatórios  do Hiperdia e do Vigitel 2009 observa-se que cerca de 20% 

dos hipertensos  e 31% dos diabéticos são cobertos pelo programa nacional.6 No 

município do Rio de Janeiro em 2010 havia cerca de 4000 pacientes em diálise.23 

Até mesmo na população estudada houve a limitação de não reconhecer este 

agravo em todos susceptíveis cadastrados na Unidade nas suas diferentes fases por 

critérios de seleção e diagnóstico. Ainda assim, pela semelhança dos resultados 

com outros estudos pode-se considerar que em população  adulta de alto risco, essa 

casuística seja válida. 

Observamos que o intervalo de revisão dos dados clínicos em pacientes 

hipertensos teve mediana de 17 meses, sendo que 23%  tiveram perda acelerada da 

função renal (queda acima de 4ml/min/ano), 44% atingiram a meta pressórica 

(PA<140x90mmHg) na primeira avaliação e 69% na segunda, mas 65% tomavam 
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IECA ou BRA. É importante ressaltar que 41% dos pacientes com DRC eram 

hipertensos. Sendo esta a principal causa de DRC terminal em nosso meio e 

levando em consideração todos os aspectos sociais e políticos que levam ao acesso 

a saúde, adesão ao tratamento, política de recursos humanos e qualificação do 

cuidado, o senso crítico nos faz perceber que: a investigação de  lesão de órgão 

alvo como o rim em paciente de alto risco é realizada tardiamente; a DRC é 

subdiagnosticada, portanto o uso de medidas de nefroproteção como por exemplo o 

emprego do IECA/BRA ainda é limitado; as metas terapêuticas preconizadas 

melhoraram com a expansão da atenção primária, mas ainda são subótimas. 

É necessário implementar políticas públicas que contemplem a educação dos 

profissionais de saúde e da comunidade para o reconhecimento da mensagem 

principal da campanha global para melhorar o desfecho  e reconhecer a epidemia 

mundial da DRC. A mensagem propõe o ABCDE para gestão do risco cardiorrenal: 

A, albuminúria; B, pressão sanguínea, C, cigarro, colesterol; D, diabetes; E, 

estimativa da função renal.12 A coordenação do cuidado integral intensivo e 

multidisciplinar aos pacientes com hipertensão e diabetes pela atenção primária é 

fundamental para a prevenção secundária da DRC  e redução do risco 

cardiovascular.1, 3,7 É necessário realizar estudos mais amplos na população 

brasileira para determinar a extensão do problema e qualificar a rede de ações que 

envolvem esta linha de cuidado. Recomenda-se fortemente que os protocolos 

assistenciais  contemplem a investigação precoce do dano renal pela albuminúria e 

que  sejam implementadas medidas de vigilância da DRC,  políticas de educação 

continuada e permanente, sobretudo na atenção primária nos municípios brasileiros, 

para enfrentamento deste agravo na saúde pública.  

Conclui-se que a prevalência da doença renal crônica em indivíduos de maior 

risco é alta, relevante,  portanto justifica-se que a prevenção secundária seja foco de 

ação assistencial qualificada do programa de saúde da família. 

 

 

TABELA 1 - ESTADIAMENTO DA DRC BASEADO NA TFG 

ESTÁGIO IMPACTO NA TFG TFG (ml/min/1,73m2) 
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Estágio I Nenhum >/=90 

Estágio II Leve 60-89 

Estágio III Moderada 30-59 

Estágio IV Grave 15-29 

Estágio V Falência <15 

Fonte: adaptada de KIDGO, 2004 

TFG: taxa de filtração glomerular 
 

 

 

FIGURA 1 – CÁLCULO  E SELEÇÃO DA AMOSTRAGEM   

HAS: hipertensão arterial sistêmica, DM: diabetes mellitus, I: idoso; TFG: taxa de filtração glomerular;  
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FIGURA 3 – VALORES MÁXIMO, MÍNIMO E MEDIANA DO INTERVALO DE 
TEMPO ENTRE AS DUAS VISITAS ANALISADAS NOS SUBGRUPOS 

DM: diabéticos; HAS: hipertensos; I: idosos 

TABELA 2 – DADOS CLÍNICOS 
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D: diabetes;  H: hipertenso; HD: hipertenso diabético; I: idoso;  ID: idoso diabético; IH: idoso 
hipertenso; IHD: idoso hipertenso diabético; Cr: creatinina; TFG: taxa de filtração glomerular; 
↓TFG>4ml/ano: frequencia de queda da taxa de filtração glomerular acima de 4ml/ano (perda 
acelerada da função renal);  DRC: frequencia da doença renal crônica;  G: freqüência do controle da 
glicemia;  PA<140X90: frequencia da pressão arterial menor que 140x90mmHg;  IECA/BRA: 
freqüência do uso do inibidor da enzima conversora da angiotensina ou bloqueador do receptor da 
angiotensina. 

 

 

 

REGISTRO CLÍNICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

BASAL 

 

 

     

ATUAL 

   

Variáveis/ SUBGRUPOS: D H    HD I ID IH IHD D H HD I ID IH IHD 

Cr (mediana) 0,7 0,8 0,8 0,8 0,85 0,9 0,85 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 

TFG (mediana) 96,5 100 82 88 88 79 86 95 80 79 77 82,5 67 76,5 

↓TFG>4ml/ano 

(%) 

- - - - - - - 1,7 23,5 2,6 30,4 0,9 33 7,8 

Estágio III (%) - - - - - - - 0 10,2 14,3 21,9 0 31,3 20 

DRC 

(%) 

- - - - - - - 0 2 14,3 9,4 0 9 15 

G (80-120) 

(%) 

33 95,9 57,1 98,4 25 95,5 50 0 85,7 28,6 96,9 25 94 65 

PA<140x90 

(%) 

100 44,9 42,9 93,8 100 64,2 60 50 69,4 57,1 95,3 100 65,7 50 

IECA/BRA 

(%) 

0 57,1 85,7 3,1 0 67,2 75 16,7 65,3 85,7 3,1 0 74,6 75 
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