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RESUMO – Estima-se que aproximadamente, 388 milhões de pessoas morrerão de doença crônica 
nos próximos dez anos. A doença renal crônica (DRC) constitui grave problema de saúde publica 
com aproximadamente, um milhão de brasileiros portadores desta enfermidade. Consiste em lesão 
progressiva e irreversível da função renal, tendo como principais causas a hipertensão e diabetes 
mellitus. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 70% dos pacientes que começam a 
fazer hemodiálise não sabem que possuíam DRC. Sendo assim, justificam-se ações extensionistas 
que visem a orientação da comunidade sobre a prevenção da lesão renal. Pesquisa descritiva, 
retrospectiva, quantitativa. Objetivou-se elaborar retrospectiva das ações extensionistas do Projeto 
Prevenção da doença renal crônica no período de 2007 a 2012, realizado pelo Departamento de 
Enfermagem e Saúde Pública. Como metodologia utilizou-se relatórios finais do referido projeto com 
as variáveis: docentes e discentes envolvidos, locais e tempo de atuação, número de pessoas 
orientadas e  publicações realizadas. Dados analisados e resultados expressos por frequências, sob 
a forma de tabelas e gráficos. Como resultados obteve-se que o projeto teve seu inicio no ano de 
2007 totalizando até o presente 41 meses, realizando suas ações em 15 lugares. Houve 
envolvimento de 16 docentes e 58 discentes. Publicados 40 trabalhos. Participaram das ações 2766 
pessoas com recebimento de orientações sobre a DRC. Crescente aumento nas variáveis, sendo que 
em 2007 havia 2 docente envolvidos, em 2012, 5. O numero de alunos dobrou de 8 para 16 conforme 
passaram-se os anos. Número de pessoas orientadas cresceu de 68 (2007), para 889 (2012). Em 
2007, ausência de publicação e em 2012, 16 trabalhos científicos publicados. Conclui-se que o 
projeto tem contribuído para promoção de saúde em relação a DRC, oportunizando aos acadêmicos 
enfrentamento desta realidade cujo diagnóstico e orientações são imprescindíveis no retardo da 
progressão da doença. 
 

 
PALAVRAS CHAVE – Doença renal crônica. Prevenção. Enfermagem. 

                                                 
1
 Acadêmica do 3° ano do curso Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, apresentadora e autora – fla.marinss@hotmail.com.  
2
 Acadêmica do 3° ano do curso Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, apresentadora e autora – re_gans@hotmail.com. 
3
 Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Professora do Departamento 

de Enfermagem e Saúde Publica na UEPG, autora e-mail: marlene_hz@yahoo.com.br 
4
 Acadêmica do 3° ano do curso Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, autora. 

mailto:fla.marinss@hotmail.com
mailto:re_gans@hotmail.com

