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RESUMO – A Doença Renal Crônica (DRC) caracteriza-se pela perda lenta, progressiva e 
irreversível da função renal, tendo a Hipertensão (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) como um dos 
principais fatores que levam ao seu desenvolvimento, representando 35,1% e 28,4% 
respectivamente. Trata-se de um problema de saúde pública e atinge cerca de 10 milhões de 
brasileiros com disfunção renal os quais 75% dos pacientes em Terapia Renal Substitutiva 
desconhecem sua condição clínica, tornando-se essencial as ações que visam à promoção da saúde 
como o Dia Mundial do Rim para identificar e orientar os indivíduos com HAS e DM quanto à 
prevenção e controle desta doença. O objetivo do estudo foi traçar o perfil dos hipertensos e dos 
diabéticos atendidos na ação do Dia Mundial do Rim. Pesquisa quantitativa, descritiva e de campo, 
realizada no dia 6 de abril de 2013 em um hipermercado de Ponta Grossa – PR. Os dados obtidos 
foram coletados por meio  da aplicação de um questionário individual, contendo variáveis como: 
idade, sexo, cor, escolaridade, histórico familiar de hipertensão e diabetes, história clínica renal, 
medicamentos em uso, exames de função renal, tabagismo, sedentarismo e ingesta hídrica. Como 
resultados, obteve-se um total de 419 participantes, no qual 13% (55) são portadores de DM e 38% 
(159) são portadores de HAS. Dentre os DM, 82% fazem uso de medicação e 65% fazem controle da 
doença. Dos participantes que fazem controle da DM, 28% apresentaram glicemia capilar,  ≥ 
200mg/dl, com menos de 8 horas de jejum. Dentre os HAS, 90% fazem uso de medicação e 71% 
fazem controle da doença, porém, 19% apresentaram pressão arterial ≥ 140x90 mmHg.  Observou-se 
que apesar de alguns participantes relatarem fazer uso de medicamentos e controle da HAS e DM, os 
níveis glicêmicos e pressóricos apresentaram-se alterados o que demonstra a importância de um 
acompanhamento médico e controle da HAS e DM para impedir a progressão e desenvolvimento da 
DRC, justificando assim o presente estudo. 
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