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RESUMO – Com o aumento da expectativa de vida, a população de idosos vem crescendo 
gradativamente, e apresentam alta prevalência de patologias, destacando-se a doença renal crônica 
(DRC), que pode ser definida pela perda progressiva e irreversível das funções renais. A Sociedade 
brasileira de nefrologia (SBN) indica que existem 51.928 pacientes em tratamento dialítico, sendo 
31% (15.789) idosos. A Hipertensão Arterial sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) são as 
principais patologias de base que podem levar à tal enfermidade. O objetivo deste estudo foi 
caracterizar os níveis pressóricos e glicêmicos dos idosos atendidos no Dia Mundial do Rim. O evento 
é promovido pelo departamento de Enfermagem e Saúde Pública da UEPG, em parceira com a 
Sociedade Brasileira de Nefrologia, desde 2009, promovendo ações educativas e de prevenção da 
DRC. Pesquisa quantitativa, descritiva, realizada em abril de 2013 em um hipermercado de Ponta 
Grossa – Paraná. A amostra foi por conveniência e compreendeu 104 idosos. Os resultados 
apontaram a predominância do sexo feminino 55,8% (58), prevalência da faixa etária de 51 a 60 
anos, com 26% (109), quanto a HAS 73% (76) são portadores da doença, dos quais 93% (71) fazem 
uso de medicamento e 74% (56) dos idosos realizam o controle de pressão arterial (PA). Quanto aos 
níveis pressóricos 9% apresentaram PA >= 140x90mmhg e 26% (20) Hipertensão sistólica isolada, 
ou seja sistólica >=140 e diastólica < 90. Referente a DM 22% (23) dos idosos são portadores, dos 
quais 78% (18) utilizam  medicação e 65% (15) realizam o controle da glicemia. Quanto ao nível 
glicêmico 26% (6) apresentaram glicemia > 200mg/dl (jejum menor que 8 horas). Conhecer os níveis 
pressóricos e glicêmicos dos idosos possibilita a equipe de saúde planejar estratégias educativas que 
priorizem a dimensão preventiva da DRC. A educação em saúde pode ser uma experiência 
planejada, que serve de estímulo para as mudanças de comportamento e do estado de saúde da 
população. 
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