
11.° CONEX – Pôster / Produto/ Oficina – Resumo 1 

ÁREA TEMÁTICA: 

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X  )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
OBESIDADE E DOENÇA RENAL CRÔNICA 

COTOVICZ, Loriane 
1
  

FERNANDES, Lillian Caroline 
2
 

ALMEIDA, Eva Aparecida 
3
 

BARCELAR, Lorena Gusmão
4
 

DELEZUK, Renata Lais
5
 

 

 
RESUMO - A prevalência mundial da obesidade vem aumentando em proporções alarmantes nos 
últimos anos. A obesidade leva a inúmeras alterações hemodinâmicas renais, como o aumento do 
fluxo plasmático renal, hiperfiltração glomerular e retenção salina. Estando esta, intimamente ligada 
ao desenvolvimento de patologias como a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus que são 
consideradas importantes fatores de risco para o desenvolvimento da Doença Renal Crônica. Com 
base nisso, podemos sugerir a obesidade como fator causal e indireto da Doença Renal Crônica. 
Estudo quantitativo e descritivo que tem como objetivo identificar o perfil clínico dos participantes do 
“Dia Mundial do Rim”, realizado em abril de 2013 em um hipermercado da cidade de Ponta Grossa- 
PR. Participaram da pesquisa 419 pessoas, sendo 257 do sexo feminino e 162 do sexo masculino 
com predomínio da faixa etária entre 51 a 60 anos. Avaliando o IMC observou-se entre os homens 
que 45,6% estão sobrepeso, 22,2% caracterizaram-se com obesidade e 0,61% com obesidade grave; 
26,5% dos homens apresentaram-se dentro do peso normal; Quanto às mulheres 35,7% 
apresentaram sobrepeso, 24,9% obesidade e 3,11% obesidade grave e 23,3% com o peso normal. 
Com relação à distribuição central da gordura corporal 32% dos homens apresentaram CA >94cm 
considerada de risco aumentado e 35,8% CA >104cm sendo considerada um risco significativamente 
alto. Entre as mulheres 17,8% apresentaram CA >80cm, sendo considerado um risco aumentado e 
64,2% CA >88cm apresentando um risco significativamente alto. A grande maioria dos participantes 
do estudo estava acima do peso recomendado; os aumentos da circunferência abdominal e do IMC 
elevam as chances de desenvolver doença renal, doenças cardiovasculares e distúrbios endócrinos. 
A Doença Renal Crônica é um grave problema de saúde pública; é papel do enfermeiro à promoção 
de estratégias de prevenção e tratamento adequado em todos os seus estágios.  
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