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Introdução: A Doença Renal Crônica se desenvolve de forma lenta, progressiva e 

irreversível. Ela pode ser classificada em 5 estágios, que abarcam um contínuo, entre a 

apresentação de um quadro assintomático até a Doença Renal Crônica em estágio final, na 

qual o paciente precisa iniciar uma Terapia Renal Substitutiva ou Modalidade Dialítica. 

Segundo o Censo realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, em 2016 existiam cerca 

de 122.000 pacientes em tratamento dialítico no Brasil, com taxa de mortalidade bruta de 

18,2% (1). Este crescimento numérico tem elevado os custos para o Sistema Único de Saúde 

que é responsável por 89% do financiamento deste tratamento (2). É importante frisar que esta 

realidade não é exclusividade brasileira, trata-se de um recorte de um contexto mundial, no 

qual a DRC é concebida como uma importante questão de Saúde Pública (3). Compreende-se, 

que algumas doenças como diabetes mellitus, hipertensão arterial e glomerulonefrites (4) e o 

aumento na expectativa de vida (5) tem contribuído para o aumento do número de casos de 

Doença Renal Crônica na atualidade. Cabe destacar que a falta de conhecimento sobre os 

fatores de prevenção e controle da doença, contribuem para que ela seja descoberta em 

estágios avançados, nos quais o paciente dificilmente pode escapar de ser mais um 

componente das estatísticas da população inserida em Terapia Renal Substitutiva. Apesar de 

ser uma doença incurável, a DRC pode ser prevenida e tratada. É possível que durante as 

fases iniciais da doença, o paciente realize o tratamento conservador, que visa postergar a 

progressão da doença renal, através do uso de medicamentos, restrição hídrica e medidas 

dietéticas. Com o aumento de casos de DRC no campo de saúde pública nos quais os 

pacientes possuem como doenças de base o DM e a HAS, observa-se a importância do 

desenvolvimento de ações estratégicas de saúde para esta parcela da população, que se 

encontra em um grupo de risco. Desta forma, a doença pode ser prevenida ou descoberta em 

seus estágios iniciais. Objetivos: Relatar a experiência vivenciada na promoção de uma ação 

educativa em saúde desenvolvida com idosos cadastrados em uma Estratégia Saúde da 

Família de Belém-PA. Descrição da Experiência: A atividade apresentada foi desenvolvida 

em um campo de prática da Residência Multiprofissional em Saúde, em uma programação 

comemorativa ao dia do idoso, desenvolvida por uma ESF em parceria com equipe de um 

NASF na cidade de Belém-PA. O local escolhido para a intervenção foi um centro 

comunitário, no qual podemos reunir um grupo de 30 idosos acompanhados pela ESF. As 

facilitadoras da intervenção utilizaram como recurso, uma dinâmica de grupo, na qual os 

idosos deveriam formar um círculo e passar uma bexiga para as mãos do participante que 

estivesse ao seu lado, enquanto ouvia-se uma música. O participante que ficasse com a bexiga 

nas mãos no momento em que a música fosse pausada, deveria estourar o balão e ler em voz 

alta a pergunta que estava dentro da bexiga. O participante poderia responder sozinho o 

questionamento ou contar com o complemento de outro participante, caso não soubesse a 

resposta, poderia pedir auxílio aos colegas. As perguntas contidas nos balões abordavam 

temas referentes a Doença Renal Crônica e englobavam o funcionamento renal, os fatores de 

risco para o desenvolvimento da doença, os sinais e sintomas característicos da patologia e as 
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estratégias de prevenção que poderiam ser utilizadas. A cada questionamento apresentado, as 

facilitadoras intervinham, complementando as falas dos participantes e englobando conceitos 

sobre o tema apresentado, buscando facilitar a compreensão dos idosos sobre a importância de 

prevenir em DRC de forma didática, com uma linguagem fácil e acessível. Ao termino da 

atividade foram entregues folders sobre DRC e os cuidados a serem tomados, principalmente 

por pessoas idosas, hipertensas e/ou diabéticas que são considerados grupos de risco para o 

desenvolvimento da Doença Renal Crônica. Resultados: Durante a atividade proposta 

percebeu-se o grupo de idosos bastante participativo. Alguns idosos do grupo apresentavam 

conhecimento prévio sobre a DRC, relacionando o adoecimento ao tratamento hemodialítico 

que era realizado por um familiar e/ou conhecido. Usuários considerados mais ativos nas 

atividades do grupo, apresentavam um discurso mais esclarecido, associando o 

desenvolvimento da DRC a hábitos alimentares inadequados e a doenças como DM e HAS. 

Por outro lado, os participantes menos assíduos apresentavam um desconhecimento sobre o 

assunto em questão, últimos, através da intervenção, puderam conhecer aspectos relacionados 

a esta patologia. Enfatizou-se durante a ação, a importância do controle dietético e 

medicamentoso do diabetes e da hipertensão arterial, a relevância da prática de atividades 

físicas regularmente com o devido acompanhamento, a importância da ingestão hídrica 

adequada e do acompanhamento médico regular. Enfatizou-se também os riscos da 

automedicação e de como o uso de anti-inflamatórios de forma indiscriminada pode ter 

impacto no funcionamento renal. Considera-se que a estratégia de intervenção proporcionou o 

estabelecimento de um diálogo aberto com as facilitadoras, permitindo o esclarecimento de 

conceitos e a desmistificação de mitos sobre o adoecimento renal. Conclusão: A atividade 

proposta configurou-se como uma boa estratégia de educação em saúde, visto que, 

possibilitou que ocorresse a disseminação de informações importantes sobre a DRC através da 

utilização de um recurso lúdico, que além de promover maior interação entre os participantes, 

pôde favorecer o compartilhamento de conhecimentos e experiências relativas aos cuidados 

em saúde entre os idosos, assim como o esclarecimento de dúvidas e a assimilação de 

estratégias de prevenção. Em pesquisa bibliográfica, observou-se que existem poucos estudos 

com foco na prevenção da Doença Renal Crônica em grupos de risco, o reforça a importância 

da discussão deste tema para a elaboração novas estratégias de prevenção da Doença Renal 

Crônica. 
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