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RESUMO - A Doença Renal Crônica é hoje um importante problema de saúde pública. É conceituada 
como lesão do parênquima renal e/ou diminuição da função renal por um período igual ou superior a 
três meses. Em todo o mundo, as principais etiologias são a hipertensão arterial sistêmica e a 
diabetes mellitus. A compreensão da fisiologia da doença e alterações hidroeletrolíticas envolvidas, a 
avaliação da função renal principalmente nos grupos de fatores de risco através da taxa de filtração 
glomerular e, não menos importante, o reconhecimento da síndrome urêmica são conhecimentos 
indispensáveis relacionados à patologia. O presente protocolo foi elaborado com o objetivo de definir 
estratégias que possam modificar o curso da doença renal crônica, prevenindo a progressão dos 
pacientes para a diálise. Essas estratégias baseiam-se, principalmente, nos seguintes aspectos: 
inibição farmacológica do sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema nervoso simpático; 
cessação do tabagismo; tratamento da dislipidemia, da obesidade e da síndrome metabólica; redução 
da ingestão de proteínas; atenção maior a determinados grupos de risco não modificáveis, como 
determinadas etnias (afro-descendentes) e pacientes do sexo masculino. Foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica em livros didáticos de referência e artigos científicos recentes para determinar as 
medidas mais relevantes para o controle da doença renal crônica. Os achados foram apresentados 
na Liga Acadêmica de Nefrologia desta Instituição, vinculada ao Departamento de Medicina. Por fim, 
foi confeccionado um livro, contendo todo o conteúdo teórico necessário para a formação médica 
acerca do assunto. Houve êxito em todas as etapas do projeto e foi conseguida uma parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde para que este protocolo seja levado para médicos que trabalham na 
Atenção Básica de Ponta Grossa nos próximos meses. 
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