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RESUMO – Os mecanismos de lesão renal são complexos, no entanto, diversos estudos foram 
realizados acerca dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença renal crônica (DRC), sendo 
um deles o tabagismo. Os efeitos do tabaco são agressivos à função renal e quando associados à 
hipertensão e diabetes elevam as possibilidades de mudanças hemodinâmicas intrarrenais, atividade 
simpática alterada, dano tubular direto, alterações hormonais intrarrenais e estresse oxidativo. Esta 
pesquisa é quantitativa, descritiva com o objetivo de identificar a incidência de hipertensão e diabetes 
em indivíduos tabagistas, bem como, a relação deste agravo com o desenvolvimento da doença renal 
crônica. Os dados foram coletados em abril de 2013 durante o evento do Dia Mundial do Rim, 
promovido por docentes e discentes do Projeto de Extensão Prevenção da Doença Renal Crônica do 
curso de Enfermagem e Saúde Publica da UEPG em parceria com a Sociedade Brasileira de 
Nefrologia (SBN). Foram avaliadas as seguintes variáveis: Tabagismo, Hipertensão, Diabetes, Índices 
de glicemia, Índices de pressão arterial, o tempo de exposição ao tabaco e o uso de medicamentos. 
De 419 participantes pesquisados 64 responderam que eram tabagistas. Desta amostra 30% eram 
hipertensos, 16% diabéticos e 8% hipertensos e diabéticos. Dos portadores de hipertensão e diabetes 
associada, 80% eram tabagistas há mais de 3 anos, 100% faziam uso de medicação, mas mesmo 
assim 40% tinham parâmetros de PA ≥ 140x90 mmHg e 60% apresentaram glicemia pós prandial ≥ 
140 mg/dl. O estudo demonstrou que o tabagismo não é um fator de risco isolado para o 
desenvolvimento da DRC, sua ação é sinérgica para o agravamento das comorbidades precursoras 
de lesão e falência renal. Sendo assim, é de fundamental importância enfatizar o manejo do 
tabagismo durante as ações de prevenção da DRC, pois os riscos renais associados a ele não devem 
ser subestimados. 
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