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OBJETIVO

 Orientar e dar suporte às equipes multiprofissionais das Unidades Básicas de Saúde – UBS do Estado da Bahia no que se 

refere ao cuidado assistencial das pessoas sob risco ou com diagnóstico de DRC

 Abrange a estratificação de risco, estratégias de prevenção, diagnóstico e o seu manejo clínico

 A linha de cuidado para a Doença Renal Crônica – DRC visa à manutenção da função renal, e quando a progressão é 

inexorável, a lentificação na velocidade de perda da função renal

 Utiliza como referência as recomendações do Ministério da Saúde, através do Documento de Diretrizes Clínicas para o 

Cuidado ao Paciente com DRC no SUS,  elaborado pela Secretaria de Atenção à Saúde - Departamento de Atenção 

Especializada e Temática / Coordenação Geral de Média e Alta Complexidade 

 A elaboração do documento contou com a colaboração da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), da Sociedade Brasileira 

de Enfermagem em Nefrologia (SOBEN) e da Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante (ABCDT).



 É importante reconhecer quem são os indivíduos que estão sob o risco de desenvolver a DRC, com o objetivo do diagnóstico 

precoce, bem como quais são os fatores de pior prognóstico, definidos como aqueles fatores que estão relacionados à 

progressão mais rápida para perda de função renal.

 Indivíduos sob risco de desenvolver DRC:

- Diabetes (tipo 1 ou tipo 2): 

- Hipertensão  

- Idosos

- Portadores de obesidade (IMC > 30 Kg/m²)

- Histórico de doença do aparelho circulatório (doença coronariana, acidente vascular cerebral, doença vascular periférica, 

insuficiência cardíaca)

- Histórico de DRC na família

- Tabagismo; 

- Uso de agentes nefrotóxicos

GRUPOS DE RISCO



 São marcadores de que o indivíduo com DRC tem pior prognóstico para perda de função renal ao longo da evolução clínica:

- Pessoas com níveis pressóricos mal controlados

- Pessoas com níveis glicêmicos mal controlados

- Pessoas com níveis de colesterol mal controlados

- Estágios da DRC (tendência à perda de função renal mais rápida nos estágios mais avançados da doença) 

- Presença de albuminúria (quanto maior o nível de albuminúria, pior o prognóstico para perda de função)

- Tabagismo

- Uso de agentes nefrotóxicos 

PREDITORES DE PROGRESSÃO



AGENTES FARMACOLÓGICOS E COM POTENCIAL NEFROTOXCIDADE

 Cuidados com o uso de agentes farmacológicos em pacientes com DRC e agentes com potencial nefrotoxicidade renal – acessar 

tabela do Anexo I das Diretrizes no link abaixo: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_clinicas_cuidado_paciente_renal.pdf

PREDITORES DE PROGRESSÃO

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_clinicas_cuidado_paciente_renal.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_clinicas_cuidado_paciente_renal.pdf


PARÂMETROS UTILIZADOS PARA DIAGNÓSTICO

 TFG (taxa de filtração glomerular) alterada:

- paciente que apresente por pelo menos três meses consecutivos TFG < 60ml/min/1,73m².

 TFG normal ou próxima do normal (≥ 60ml/mim/1,73m²), mas com evidência de dano renal parenquimatoso ou alteração no 

exame de imagem:

Marcadores de Dano Renal Parenquimatoso:

- Albuminúria > 30 mg/24 horas ou Relação 

Albuminúria Creatininúria (RAC) > 30 mg/g

- Hematúria de origem glomerular, definida pela 

presença de cilindros hemáticos ou dismorfismo 

eritrocitário no exame de urina 

- Alterações eletrolíticas ou outras anormalidades 

tubulares (acidose tubular renal, persistência de 

nível alto de potássio…) 

- Alterações detectadas por histologia, através de 

biópsia renal (indicada pelo nefrologista) 

Alterações em Exames de Imagem:

- Rins Policísticos

- Hidronefrose 

- Cicatrizes corticais ou alterações da textura 

cortical 

- Sinais de doença infiltrativa 

- Estenose da artéria renal  



DIAGNÓSTICO DA DRC 

 Recursos diagnósticos utilizados para identificar o paciente com DRC:

- TFG (taxa de filtração glomerular)

Pode ser estimada através de fórmulas com base na creatinina sérica

Todos os pacientes que se encontram no grupo de risco para a DRC devem dosar a 

creatinina sérica e ter a sua TFG estimada

- Sumário de Urina (EAS)

Deve ser feito para todos os pacientes sob o risco de DRC. 

Nos pacientes diabéticos e hipertensos com EAS mostrando ausência de proteinúria, 

está indicada a pesquisa de albuminúria em amostra isolada de urina corrigida pela 

creatininúria, a Relação Albuminúria Creatininúria (RAC)

- Exame de imagem

Deve ser feita para indivíduos com 

história de DRC familiar, infecção 

urinária de repetição e doenças urológicas.

O exame de imagem preferido é a ultrasso-

nografia dos rins e vias urinárias.

Classificação da RAC 

Categoria RAC (mg/g)

Normal < 30

Microalbuminúria 30-300



CLASSIFICAÇÃO – ESTÁGIOS DA DRC 

Estágio TFG (ml/min/1,73 m2)

1 ≥ 90

2 60 - 89

3a 45 - 59

3b 30 - 44

4 15 - 29

5 < 15

 Essa classificação tem estreita relação com prognóstico

 A classificação deve ser aplicada para tomada de decisão no que diz respeito ao encaminhamento para os serviços de 

referências e para o especialistas

 Para fins de organização do atendimento integral ao paciente com DRC, o tratamento deve ser classificado em conservador, 

quando nos estágios de 1 a 3, pré-diálise quando 4 e 5-ND (não dialítico) e TRS quando 5-D (diálitico)  



MANEJO CLÍNICO – ESTÁGIO 1

 Estágio 1: TFG ≥ 90mL/min/1,73m2 na presença de proteinúria ou hematúria glomerular ou alteração no exame de imagem

 Acompanhamento pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

 Tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e doença cardiovascular: controle da glicemia, da hipertensão 

arterial, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida

 Atualização do calendário vacinal, conforme Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (PNI/MS)

 Estimular a redução da ingestão de sódio (para menor que 2 g/dia) correspondente a 5g de cloreto de sódio, em adultos, a não ser se 

contra indicado;

 Estimular realização de atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5x por semana 

para manter IMC < 25;

 Incentivar o abandono do tabagismo.

 Alvos para controle da hipertensão:

- não diabéticos e com RAC < 30: PA < 140/90 mmHg

- diabéticos e com RAC > 30: PA ≤ 130/80 mmHg

Obs.: todos os pacientes diabéticos e/ou com RAC ≥ 30 devem utilizar IECA ou BRA

 Para pacientes diabéticos, deve-se manter a hemoglobina glicada em torno de 7%

 Encaminhar à  unidades de atenção especializada em DRC se apresentar uma das seguintes alterações clínicas: 

- RAC acima de 1 g/g, se não diabético;

- perda de 30% de TFG com Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA) ou Bloqueadores dos Receptores da   

Angiotensina (BRA)



MANEJO CLÍNICO – ESTÁGIO 2

Estágio 2: TFG ≥ 60 a 89mL/min/1,73m2

 Acompanhamento pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

 Tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e doença cardiovascular: controle da glicemia, da hipertensão 

arterial, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida

 Realizar avaliação da TFG, EAS e RAC anualmente

 Atualização do calendário vacinal, conforme Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (PNI/MS)

 Estimular a redução da ingestão de sódio (para menor que 2 g/dia) correspondente a 5 g de cloreto de sódio, em adultos, a não ser se 

contra indicado;

 Estimular realização de atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5x por semana 

para manter IMC < 25;

 Incentivar o abandono do tabagismo.

 Alvos para controle da hipertensão:

- não diabéticos e com RAC < 30: PA < 140/90 mmHg

- diabéticos e com RAC > 30: PA ≤ 130/80 mmHg

Obs.: todos os pacientes diabéticos e/ou com RAC ≥ 30 devem utilizar IECA ou BRA

 Para pacientes diabéticos, deve-se manter a hemoglobina glicada em torno de 7%

 Encaminhar à  unidades de atenção especializada em DRC se apresentar uma das seguintes alterações clínicas: 

- RAC acima de 1 g/g, se não diabético;

- perda de 30% de TFG com IECA ou BRA



MANEJO CLÍNICO – ESTÁGIO 3A

Estágio 3A: TFG ≥ 45 a 59mL/min/1,73m2

 Acompanhamento pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

 Tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e doença cardiovascular: controle da glicemia, da hipertensão arterial, 

dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida

 Realizar avaliação da TFG, EAS, RAC e dosagem de potássio anualmente

 Realizar dosagem de fósforo e PTH intacto anualmente (para pacientes com RAC > 30mg/g a avaliação deve ser semestral)

 Realizar sorologia para hepatite B (AgHbs, Anti-Hbc IgG e Anti-Hbs) no início do acompanhamento  

 Atualização do calendário vacinal, conforme Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (PNI/MS)

 Estimular a redução da ingestão de sódio (para menor que 2 g/dia) correspondente a 5g de cloreto de sódio, em adultos, a não ser se contra indicado;

 Estimular realização de atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5x por semana para manter 

IMC < 25;

 Incentivar o abandono do tabagismo.

 Corrigir as doses de medicamentos, como antibióticos e antivirais, de acordo com TFG

 Alvos para controle da hipertensão:

- não diabéticos e com RAC < 30: PA < 140/90 mmHg

- diabéticos e com RAC > 30: PA ≤ 130/80 mmHg

Obs.: todos os pacientes diabéticos e/ou com RAC ≥ 30 devem utilizar IECA ou BRA

 Para pacientes diabéticos, deve-se manter a hemoglobina glicada em torno de 7%

 Encaminhar à  unidades de atenção especializada em DRC se apresentar uma das seguintes alterações clínicas: 

- RAC acima de 1 g/g, se não diabético;

- perda de 30% de TFG com IECA ou BRA 



MANEJO CLÍNICO – ESTÁGIO 3B

Estágio 3B: TFG ≥ 30 a 44mL/min/1,73m2

 Acompanhamento pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

 Tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e doença cardiovascular: controle da glicemia, da hipertensão arterial, 

dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida

 Realizar avaliação da TFG, EAS, RAC e dosagem de potássio semestralmente 

 Realizar avaliação de cálcio, fósforo, PTH e proteínas totais e frações anualmente

 Em paciente com anemia (Hb <13g/Dl, para homens e Hb<12, para mulheres), realizar avaliação de hematócrito, hemoglobina, ferritina e índice de 

saturação da transferrina (IST) anualmente. 

 Estimular a redução da ingestão de sódio (para menor que 2 g/dia) correspondente a 5g de cloreto de sódio, em adultos, a não ser se contra indicado;

 Estimular realização de atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5x por semana para manter 

IMC < 25;

 Incentivar o abandono do tabagismo.

 Corrigir as doses de medicamentos, como antibióticos e antivirais, de acordo com TFG

 Alvos para controle da hipertensão:

- não diabéticos e com RAC < 30: PA < 140/90 mmHg

- diabéticos e com RAC > 30: PA ≤ 130/80 mmHg

Obs.: todos os pacientes diabéticos e/ou com RAC ≥ 30 devem utilizar IECA ou BRA

 Para pacientes diabéticos, deve-se manter a hemoglobina glicada em torno de 7%

 Encaminhar à  unidades de atenção especializada em DRC se apresentar uma das seguintes alterações clínicas: 

- RAC acima de 300 mg/g, se não diabético;

- perda de 30% de TFG com IECA ou BRA 



MANEJO CLÍNICO – ESTÁGIO 4

Estágio 4: TFG ≥ 15 a 29mL/min/1,73m2

 Acompanhamento pelas Unidades de Atenção Especializadas em DRC, mantendo vínculo com as UBS 

 Acompanhamento por equipe multiprofissional: nefrologista, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social 

 Tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e doença cardiovascular: controle da glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças 

cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida

 Avaliação com nefrologista a cada 3 meses (ou de acordo com indicação clínica)

 Iniciar esclarecimento sobre as modalidades de TRS, com registro no prontuário

- se o paciente optar por hemodiálise > encaminhar para confecção de fístula arteriovenosa quando a TFG for < 20mL/min/1,73m2

- se o paciente optar por diálise peritoneal > encaminhar, junto para treinamento pela equipe multidisciplinar e para serviço de implante de catéter de tenckhoff

 Realizar sorologia para hepatite B no início do acompanhamento (AgHBs, Anti-Hbc IgG e Anti-HBs)

 Realizar trimestralmente: creatinina, uréia, cálcio, fósforo, potássio, hematócrito, hemoglobina, ferritina e índice de saturação da transferrina em pacientes com anemia

 Realizar semestralmente: PTH, FAL, gasometria venosa (ou reserva alcalina), proteínas totais e frações e RAC

 Realizar anualmente: Anti-Hbs

 Atualização do calendário vacinal, conforme Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (PNI/MS)

 Estimular a redução da ingestão de sódio (para menor que 2 g/dia) correspondente a 5g de cloreto de sódio, em adultos, a não ser se contra indicado;

 Estimular realização de atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5x por semana para manter IMC < 25;

 Incentivar o abandono do tabagismo.

 Corrigir as doses de medicamentos, como antibióticos e antivirais, de acordo com TFG

 Redução da ingestão de proteínas para 0,8 g/Kg/dia em adultos, acompanhado de adequada orientação nutricional, devendo-se evitar ingestão maior do que 1,3g/kg/dia nos 

pacientes que necessitarem, por outra indicação, ingesta acima de 0,8 g/kg/dia;

 Reposição de bicarbonato via oral para pacientes com acidose metabólica (bicarbonato abaixo de 22 mEq/L na gasometria venosa).

 Alvos para controle da hipertensão:

- não diabéticos e com RAC < 30: PA < 140/90 mmHg

- diabéticos e com RAC > 30: PA ≤ 130/80 mmHg

Obs.: todos os pacientes diabéticos e/ou com RAC ≥ 30 devem utilizar IECA ou BRA

 Para pacientes diabéticos, deve-se manter a hemoglobina glicada em torno de 7%



MANEJO CLÍNICO – ESTÁGIO 5 ND (não dialítico)

Estágio 5ND (não dialítico): TFG < 15mL/min/1,73m2 em paciente que não está em TRS

 Acompanhamento pelas Unidades de Atenção Especializadas em DRC, mantendo vínculo com as UBS 

 Acompanhamento por equipe multiprofissional: nefrologista, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social 

 Tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e doença cardiovascular: controle da glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças 

cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida

 Avaliação com nefrologista mensalmente

Realizar treinamento e preparo para a modalidade de TRS escolhida pelo paciente, por uma equipe multiprofissional da atenção especializada

 Realizar sorologia para hepatite B no início do acompanhamento (AgHBs, Anti-Hbc IgG e Anti-Hbs)

 Realizar mensalmente: creatinina, uréia, cálcio, fósforo, potássio, hematócrito, hemoglobina

 Realizar trimestralmente: Proteínas totais e frações, ferritina, índice de saturação de transferrina, fosfatase alcalina, PTH e gasometria venosa ou reserva alcalina.

 Realizar semestralmente: vitamina D

 Realizar anualmente: anti-Hbs, anti-Hcv, HBsAg, HIV.

 Atualização do calendário vacinal, conforme Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (PNI/MS)

 Estimular a redução da ingestão de sódio (para menor que 2 g/dia) correspondente a 5 g de cloreto de sódio, em adultos, a não ser se contra indicado;

 Estimular realização de atividade física compatível com a saúde cardiovascular e tolerância: caminhada de 30 minutos 5x por semana para manter IMC < 25;

 Incentivar o abandono do tabagismo.

 Corrigir as doses de medicamentos, como antibióticos e antivirais, de acordo com TFG

 Redução da ingestão de proteínas para 0,8 g/Kg/dia em adultos, acompanhado de adequada orientação nutricional, devendo-se evitar ingestão maior do que 1,3g/kg/dia nos 

pacientes que necessitarem, por outra indicação, ingesta acima de 0,8 g/kg/dia;

 Reposição de bicarbonato via oral para pacientes com acidose metabólica (bicarbonato abaixo de 22 mEq/L na gasometria venosa).

 Alvos para controle da hipertensão:

- não diabéticos e com RAC < 30: PA < 140/90 mmHg

- diabéticos e com RAC > 30: PA ≤ 130/80 mmHg

Obs.: todos os pacientes diabéticos e/ou com RAC ≥ 30 devem utilizar IECA ou BRA

 Para pacientes diabéticos, deve-se manter a hemoglobina glicada em torno de 7%

 Encaminhar o paciente para os serviços especializados em transplante



FLUXOGRAMA PARA AVALIAÇÃO DA DRC

* Pessoas com DM, HAS, idosos, IMC > 

30, história de DCV (Doença 

coronariana, AVC, doença vascular 

periférica, insuficiência cardíaca), 

histórico de DRC na família, tabagismo, 

uso de agentes nefrotóxicos.

** Níveis pressóricos mal controlados, 

níveis glicêmicos mal controlados, níveis 

de colesterol mal controlados, estágio 

da DRC, albuminúria, tabagismo, 

exposição a agentes nefrotóxicos.

*** Exame de imagem deve ser feito 

para indivíduos com história de DRC 

familiar, infecção urinária de repetição e 

doenças urológicas.

# TFG < 60ml/min/1,73m², por pelo 

menos 3 meses consecutivos , ou TFG 

≥ 60ml/mim/1,73m² se associada a pelo 

menos um marcador de dano renal 

parenquimatoso ou alteração no exame 

de imagem
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