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RESUMO 
 

A Doença Renal Crônica é definida como a perda lenta, progressiva e irreversível das 
funções renais. A instalação desse quadro clínico resulta em uma série de 
complicações como anemia, doenças cardiovasculares, maior suscetibilidade a 
infecções, entre outras. Vale ressaltar também a possibilidade de o quadro evoluir para 
a doença renal terminal. Pensando na dimensão desse problema, nas taxas de 
mortalidade e no potencial da prevenção primária foi desenvolvido um projeto de 
intervenção com o objetivo de promover mecanismo de enfrentamento da 
doença/insuficiência renal entre os usuários da Unidade Básica de Saúde José 
Francisco da Silva, em Xapuri no Acre. A principal ferramenta metodológica foi um 
diagnóstico situacional dos problemas encontrados na comunidade, o mesmo foi 
realizado por meio do método de pesquisa estimativa rápida e contou com a 
participação dos usuários, profissionais da equipe e com analises do território atendido 
pela equipe. Além disso, foi realizado uma revisão da bibliografia com fins de 
embasamento científico para a pesquisa. Tudo isso com intuito de apresentar um plano 
de intervenção a melhoria da assistência aos usuários no que se refere a doença renal 
crônica. Dessa forma, é necessário a abordagem continua dos métodos de prevenção 
e conscientização sobre a importância de hábitos e estilo de vida saudáveis para evitar 
o desenvolvimento desse tipo de agravo à saúde.  
  

 
 
 
 
 

      Palavras-chave:  Insuficiência renal crônica. Rim. Diálise Renal.



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Chronic Kidney Disease is defined as the slow, progressive and irreversible loss of 
kidney functions. The onset of this clinical picture results in a series of complications 
such as anemia, cardiovascular diseases, greater susceptibility to infections and 
among others. It is also worth mentioning the possibility that the condition may 
progress to end stage renal disease. Thinking about the dimension of this problem, 
the mortality rates and the potential for primary prevention, an intervention project 
was developed with the objective of promoting a mechanism for coping with kidney 
disease / failure among users of the Basic Health Unit José Francisco da Silva, in 
Xapuri in Acre. The main methodological tool was a situational diagnosis of the 
problems found in the community, the same was carried out using the quick 
estimation research method and had the participation of users, team professionals 
and analyzes of the territory served by the team. In addition, a review of the 
bibliography was carried out with the purpose of scientific basis for research. All this 
in order to present an intervention plan to improve assistance to users with regard to 
chronic kidney disease. Thus, it is necessary to continuously approach methods of 
prevention and awareness of the importance of healthy habits and lifestyles to 
prevent the development of this type of health problem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

Xapuri é uma cidade histórica localizada no estado do Acre, na Região Norte. A 

cidade é considerada o “berço” da Revolução Acreana e a onde surgiram os principais 

movimentos ambientalistas da região. Um dos maiores orgulhos do município e figura 

conhecida nacionalmente, é o seringueiro e líder sindical Chico Mendes que nasceu e 

viveu durante toda sua vida na cidade (XAPURI, 2019).  

O município possui uma área territorial de 5250,931 km² ocupada por uma 

população de 19.048 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) do ano de 2019.  

A economia local é baseada na pecuária e extrativismo vegetal (os principais 

produtos extraídos são a borracha e a castanha). Em 2008, foi implantada uma ideia 

inovadora fábrica de preservativos naturais do planeta, chamada de Látex.  

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

Os pontos de Atenção à Saúde são insuficientes para a população, isso porque a 

assistência é basicamente por pontos de atenção primária, deixando a desejar nos 

atendimentos de atenção secundários e terciários. Em relação ao Sistemas de Apoio e 

Logístico resumem-se a uma farmácia municipal que atende o fluxo de todas as Unidades 

Básicas e a um departamento de vigilância epidemiológica. Os pontos de Atenção à 

Saúde Secundários e terciários ficam localizados na cidade mais próxima, no caso, a 

capital Rio Branco. 

Inúmeros problemas influenciam diretamente o sistema de saúde do município, 

como a falta de recursos para a saúde, poluição do rio local, falta de água tratada, lixo a 

céu aberto, falta de rede de esgoto, ausência de saneamento básico, condições de 

habitação, manutenção de alguns equipamentos, má administração dos recursos 

financeiros, falta de controle na distribuição de profissionais por paciente e longos tempos 

de espera.  
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1. 3 Aspectos da comunidade  

 

A comunidade do bairro Sibéria é composta por uma população simples e de 

origem humilde, em sua maioria funcionários públicos e autônomos. As condições de 

saneamento básico são precárias, não possui uma rede de esgoto e a coleta de lixo é 

realizada apenas três vezes por semana. O tratamento da água é feito em uma estação 

de tratamento de pequeno porte e não é suficiente para abastecer adequadamente toda a 

cidade.  

Conta com a uma escola de ensino fundamental I e II, uma escola de ensino 

médio a 7 minutos de caminhada, a unidade de saúde e uma associação de moradores.  

 

1.2 A Unidade Básica de Saúde José Francisco Silva 

A Unidade Básica de Saúde José Francisco Silva está localizada no bairro 

Sibéria, na rua da Cerâmica, e conta com uma estrutura física mediana para o 

atendimento da população local. Está localizada na parte central da cidade e é 

responsável por quase 50% da população do município, que apesar de ser pequeno 

necessitaria de mais prontos de atenção para uma cobertura adequada, com isso, 

percebe-se que a equipe fica sobrecarregada em quase toda a parte do tempo.  

 

1.3 A Equipe de Saúde da Família com Saúde Bucal da Unidade Básica de Saúde 

José Francisco Silva 

 

A equipe de saúde da família da UBS José Francisco Silva é composta por: um 

médico, um enfermeiro, três técnicos de Enfermagem, nove Agentes Comunitários de 

Saúde, um Cirurgião-dentista e um Auxiliar em Saúde Bucal.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe José Francisco Silva 

A Unidade Básica funciona de segunda-feira a sexta-feira durante o período 

matutino de 7:00 às 12:00 e no vespertino das 14:00 às 17:00.  

O atendimento é completamente direcionado a atenção primária à saúde, isto é, 

consultas médicas, atendimento de enfermagem, atendimento odontológico, imunização e 

ações de educação em saúde.  
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Para otimizar a atenção aos usuários o serviço é baseado nos princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente o acolhimento.  

 

1.7 O dia a dia da equipe José Francisco Silva 

A equipe de saúde da família da UBS José Francisco Silva atende 

principalmente a demanda espontânea da comunidade, oferecendo atendimento médico e 

ambulatorial. A demanda programada é realizada durante o período da tarde nas terças-

feiras e quintas-feiras, trata-se de consultas médicas para idosos, puericultura, e atenção 

aos pacientes com tuberculose.  

A Equipe enfrenta vários problemas na rotina de atendimento, como má 

ventilação da UBS, falta de manutenções em alguns equipamentos, falta de leitos 

adequados a cada situação, falta de espaço na estrutura física, acolhimento 

desorganizado, má iluminação, falta de uma mesa ginecológica. Esses aspectos 

influenciam diretamente na qualidade do serviço prestado e se portam como desafios a 

serem vencidos pela equipe e pela gestão da saúde no município.  

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro passo)  

Ao realizar o diagnóstico situacional dos problemas na Unidade Básica de 

Saúde José Francisco da Silva, a equipe constatou por meio de analises de prontuários, 

reuniões com agentes comunitários de saúde e observação da área de abrangência a 

incidência dos seguintes problemas: 

1.Hipertensos; 

2.Diabéticos; 

3.Doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, outras); 

4.Doença renal (insuficiência renal, outros);  

5.Doença cardíaca; 

6.Pessoas com sofrimento mental, como depressão e ansiedade. 

Além das enfermidades, constatou-se a falta de saneamento básico, poluição, 

falta de água tratada e lixo acumulado. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 



10 
 

 
 

 

Conhecer os agravos mais frequentes na saúde da população atendida é um 

aspecto importante para elaboração de um plano de intervenção e, para tal foram 

elencados os problemas por ordem de importância, urgência, capacidade de 

enfrentamento e priorização.  

 

Quadro 1 - Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita do bairro Sibéria na Unidade Básica de Saúde 

José Francisco Silva, município de Xapuri, estado do Acre 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Doença renal Alta  8 Parcial  1 

Diabetes Alta  7 Parcial  2 

Doença cardíaca Alta 6 Parcial 3 

Hipertensão 
arterial 

Alta  5 Parcial 4 

Pessoas com 
sofrimento 
mental 

Alta 4 Parcial 5 

Fonte: Unidade Básica José Francisco Silva 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 
 

A Doença Renal Crônica (DRC) é uma grande preocupação para os órgãos de 

saúde pública mundial, pois afeta milhões de pessoas em todo o planeta. No entanto, vale 

ressaltar que as condições de intervenção de casa país variam de acordo com sua 

estrutura política e financeira no setor da saúde.  

 

 A doença renal é um problema de saúde pública global, afetando mais de 750 
milhões de pessoas em todo o mundo. O impacto da doença renal varia 
substancialmente em todo o mundo, assim como sua detecção e tratamento. 
Embora a magnitude e o impacto da doença renal sejam mais bem definidos em 
países desenvolvidos, evidências emergentes sugerem que os países em 
desenvolvimento têm um impacto semelhante, ou até maior, da doença renal. 
(CREWS; BELLO; SAADI, 2019, p. 2,) 

 

Vale ressaltar também que Hipertensão arterial (HA) e função renal estão 

intimamente relacionadas, podendo a hipertensão ser tanto a causa como a consequência 

de uma doença renal (BORTOLOTTO, 2008, p. 152). Dessa forma, se posiciona como um 

dos principais fatores que acarretem complicações no quadro de pacientes com DRC.  

A doença renal crônica é uma diminuição lenta e progressiva (durante meses 

ou anos) da capacidade dos rins de filtrar os resíduos metabólicos do sangue (MALKINA, 

2018). Por essa razão o sistema de saúde precisa estar preparado para dar suporte aos 

pacientes e realizar o acompanhamento durante esse processo degenerativo, buscando 

amenizar ao máximo as complicações que surgem no período.  

No município de Xapuri as iniciativas para combater e prevenir as DRC são 

insuficientes para conscientização da população, logo faz-se necessário mais propostas 

de promoção e prevenção direcionados a essa temática. Considerando que não contamos 

com um Centro de Hemodiálise no município a preocupação com as medidas preventivas 

deve ser ainda maior, bem como um serviço de referência e contra referência de 

pacientes que necessitam se deslocar para outras cidades em busca do tratamento.  
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver uma proposta de intervenção para o enfrentamento da 

doença/insuficiência renal entre os usuários da Unidade Básica de Saúde José 

Francisco da Silva, em Xapuri- AC.  

 
 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Compreender as dificuldades enfrentadas no dia a dia dos usuários com 

doenças renais; 

 Promover informação sobre as maneiras de prevenção da insuficiência renal;  
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4 METODOLOGIA 
 

Para a construção desse trabalho inicialmente foi realizado um diagnóstico 

situacional com objetivo de conhecer a realidade dos problemas enfrentados pela 

comunidade Sibéria onde está localizada a Unidade Básica de Saúde José Francisco 

Silva.  

Entende-se por diagnóstico situacional ou organizacional como o resultado de 
um processo de coleta, tratamento e análise dos dados colhidos no local onde se 
deseja realizá-lo. Esses dados são oriundos da participação efetiva das pessoas 
que atuam no local de estudo. O diagnóstico pode ser considerado como uma 
das mais importantes ferramentas de gestão. É uma pesquisa das condições de 
saúde e risco de uma determinada população, para posteriormente planejar e 
programar ações. (CASTRO; ALMEIDA, 2010, p. 10) 

 

Para dar embasamento teórico para esse estudo foi realizada uma análise de 

arquivos da Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon, Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e artigos científicos de revista digitais com intuito de enriquecer a ideia central 

da pesquisa por meio de estudo pré-existentes.   

Como descritores foram utilizados os termos: Insuficiência renal crônica, rim e 

diálise renal. Tudo isso em função da elaboração de um plano de intervenção 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017) para melhorar a assistência realizada pela atenção 

básica aos pacientes com Doença Renal Crônica, tendo em vista a necessidade de 

implementar ações de combate e controle desse tipo de agravo à saúde.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Doença Renal Crônica 

O cenário relativo a DRC em todo o mundo é preocupante e, no Brasil, não é 

diferente. Bastos, Bregman e Kirsztajn (2010) afirmam que o número projetado para 

pacientes em tratamento dialítico e com transplante renal no Brasil está próximo dos 

120.000, a um custo de 1,4 bilhão de reais. 

Além disso, estudo aponta que existem milhões de pessoas com alguma 

alteração no funcionamento dos rins e que esse problema é subestimado devido as 

dificuldades em realizar as projeções do mesmo.  

No Brasil, cerca de dez milhões de pessoas têm alguma disfunção renal. A 
prevalência de doença renal crônica é de 50/100.000 habitantes, inferior ao que 
é visto nos Estados Unidos (110/100.000) e no Japão (205/100.000), o que 
sugere que seja uma doença subdiagnosticada no nosso meio. (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2013, p. 1) 
 

Trata-se de um problema de saúde pública com aumento desmensurado em 

suas projeções de incidência e prevalência. Além de apresentar uma evolução 

prejudicial a saúde dos indivíduos afetados, interfere em todos os aspectos da saúde 

dos acometidos com a doença. Do ponto de vista físico, pois aumenta a carga de 

doença cardiovascular, da morbidade e da mortalidade; social, pois reduz a qualidade de 

vida, com perda de produtividade e emprego; psicológico, pois gera pressões de 

familiares e transtornos mentais como depressão e ansiedade (MOURA et al., 2015).  

Siveiro, Machado e Cherchiglia (2014) também ressaltam as dificuldades 

enfrentadas por indivíduos acometidos por uma doença não transmissível em seu estilo 

de vida. Essas alterações são provocadas pelas restrições decorrentes da doença, das 

necessidades terapêuticas e de controle clínico, bem como da possibilidade de 

internações hospitalares recorrentes.  

Marinho et al. (2017) fazem uma crítica em relação as estimativas incertas da 

prevalência dessa doença no Brasil e enfatiza que conhecer a real prevalência da 

doença renal crônica entre os brasileiros subsidiaria melhor o planejamento de ações 

preventivas e assistenciais. Em seu estudo sobre DRC, Vanelli et al. (2018) ressaltam 

que há escassez de estudos de base populacional voltados para a prevalência da DRC, 

que permitam traçar o perfil da população e subsidiar medidas para o retardo da 

evolução da doença.  
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5.2 Fatores de risco para a Doença Renal Crônica 

Indiscutivelmente os principais grupos de risco para o desenvolvimento da DRC 

são pacientes portadores de Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS), idosos e pessoas com história familiar de nefropatia (PENA et al., 2012). 

Lopes (2014) destaca que os dados apontam que a prevalência de hipertensão 

arterial e diabetes mellitus está diretamente relacionada com o crescimento da 

incidência de doença renal crônica e de estágio final de doença renal, particularmente 

em países em desenvolvimento, como o Brasil. 

Dentre os possíveis fatores de risco modificáveis para DRC, “o alcoolismo, o 

tabagismo, o baixo nível socioeconômico e o sedentarismo aparentam representar 

importantes determinantes no seu desenvolvimento”. Além disso, é necessário 

considerar os fatores não modificáveis como, idade e hereditariedade. Esses são 

aspectos não passíveis de intervenção, no entanto, se o usuário tiver hábitos saudáveis 

e um estilo de vida balanceado é possível retardar ao máximo a manifestação desses 

fatores no que tange a DRC (NAGHETTINI et al., 2016, p. 100).  

O rastreamento precoce desses fatores pode ser determinante para diminuir a 

incidência e prevalência da DRC na comunidade assistida pela equipe de 

multiprofissionais. Dessa forma, pode ser realizado uma intervenção antecipada para 

evitar que mais pessoas tenham que lidar com agravos à saúde dessa natureza 

(BASTOS; KIRSZTAJN, 2011).  

 
5.3 Diagnóstico e tratamento da Doença Renal Crônica  

 
A Doença Renal Crônica evolui de forma gradativa e sem apresentar muitos 

sinais ou sintomas no início, o que se configura um grande problema, uma vez que, 

quando alterações das funções renais são percebidas a capacidade dos rins já foi 

bastante comprometida (BRASIL, 2015). Diante disso, Bastos e Kirsztajn (2011) 

ressaltam que essa ausência de sintomas nos pacientes que se encontram nos estágios 

iniciais da DRC exige que os médicos mantenham sempre um nível adequado de 

suspeição, especialmente naqueles pacientes com fatores de risco médico ou 

sociodemográfico para DRC. 

O diagnóstico precoce da DRC é fundamental para o início do tratamento, no 

entanto ainda é uma questão desafiadora para os serviços de saúde, o que evidencia as 
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falhas no diagnóstico desta enfermidade de prevalência considerada alta, especialmente 

naqueles indivíduos com fatores de risco, o que significa falhas no rastreamento. Dessa 

forma, é imprescindível capacitar profissionais e gestores da APS para que sejam 

capazes de realizar o diagnóstico precoce dos casos e prevenção das complicações, por 

meio de ações dos profissionais de saúde capacitados. Além disso, a implementação de 

políticas públicas no diagnóstico da DRC é essencial para intervenções com vistas à 

promoção da saúde, prevenção e retardo da progressão desta doença cruel com 

elevado potencial de morbimortalidade (ABREU et al., 2019).  

Sousa, Pereira e Motta (2018) ressaltam que os meios de tratamentos 

utilizados no paciente nefropata crônico são: terapia renal substitutiva, por meio da 

hemodiálise (HD), diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD), diálise peritoneal 

cíclica, diálise peritoneal intermitente e transplante. 

O tratamento de fatores de risco das Doenças Crônicas Renais são um dos 

principais objetivos do governo federal e, está previsto no Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil para 

2011-2022. Algumas metas propostas no Plano são direcionadas ao combate e controle 

da DRC como, reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por Doença Renal 

Crônica em 2% ao ano; deter o crescimento da obesidade em adultos; aumentar a 

prevalência de atividade física no lazer; aumentar o consumo de frutas e hortaliças; e 

reduzir o consumo médio de sal (BRASIL, 2013). 

 

5.4 Abordagem da Doença Renal Crônica na Atenção Primária à Saúde  

 
Nesse modelo, a Atenção Primária à Saúde (APS) é o caminho de entrada 

para o sistema de saúde e deve monitorar todo o caminho que o paciente percorre na 

rede, utilizando ferramentas específicas, tais como: registros clínicos, diretrizes, sistema 

de referência e contrarreferência e estratégias eficazes de comunicação entre equipes 

da APS e especialistas (PAULA et al., 2016).  

É papel da Atenção Básica a atuação na prevenção dos fatores de risco e 
proteção para a doença renal crônica. Os profissionais de saúde desse nível de 
atenção devem estar preparados para identificar, por meio da anamnese e do 
exame clínico, os casos com suspeita e referenciá-los para a Atenção 
Especializada para investigação diagnóstica definitiva e tratamento (BRASIL, 
2013).   

 

Os pacientes com DRC precisam de acompanhamento regular por uma 

equipe multiprofissional, e esse atendimento é realizado no âmbito das Unidades 
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Básicas de Saúde e nos casos em que for necessário, nas unidades de atenção 

especializada em doença renal crônica. A equipe deve buscar prover orientações e 

educação em saúde em temas como:  

[...] aconselhamento e suporte sobre mudança do estilo de vida; avaliação 
nutricional; orientação sobre exercícios físicos e abandono do tabagismo; 
inclusão na programação de vacinação; seguimento contínuo dos medicamentos 
prescritos; programa de educação sobre DRC e TRS; orientação sobre o auto 
cuidado; orientações sobre as modalidades de tratamento da DRC; cuidado ao 
acesso vascular ou peritoneal, entre outros (BRASIL, 2014, p. 26).  

 

Vale ressaltar as iniciativas de prevenção e combate desenvolvidas em 

território mundial, como o Dia Mundial do Rim idealizado pela Sociedade Internacional 

de Nefrologia (ISN), que é comemorado na segunda quinta-feira do mês de março, com 

objetivo de aumentar a conscientização sobre a crescente presença de doenças renais 

em todo o mundo e a necessidade de estratégias para a prevenção e o gerenciamento 

dessas doenças. A saúde do rim para todos, em qualquer lugar, propõe uma cobertura 

universal de saúde para a prevenção e o tratamento precoce da doença renal (BRASIL, 

2019). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

Essa proposta de intervenção refere-se a um dos problemas verificados na 

área adscrita da Unidade Básica de Saúde José Francisco da Silva – Doença Renal 

Crônica.  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

Com o diagnóstico situacional, verifica-se que o problema mais preocupante 

atualmente é a doença renal crônica, onde na comunidade existem pessoas 

suscetíveis em adquirir a enfermidade e o sistema municipal não está preparado 

para auxiliar no tratamento desses usuários.  

No Quadro 2 apresentam o quantitativo de pessoas com doenças renais 

 

Quadro 2. Pessoas diagnosticadas com DRC atendidas pela equipe de 

saúde da família da UBS José Francisco Silva, Xapuri, 2019 

Problema  Quantidade  Fonte de pesquisa 

Pacientes com doença renal 
crônica confirmados 

15 SIAB 

Quantos pacientes realizaram 
tratamento adequado? 

05 Equipe de saúde da família 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

A importância de abordar a doença renal crônica é devido ao fato da elevada 

incidência de pacientes confirmados nesta condição. A dificuldade de acesso à 

unidade de saúde, a falta de acompanhamento adequado e a cultura das pessoas 

de não manter hábitos saudáveis condiciona e/ ou determina o acontecimento de 

intercorrências e até mesmo óbitos. 

A adoção de estilo de vida saudáveis e a continuidade ao acompanhamento e 

tratamento das doenças é fundamental para diminuir as crises de descompensações 

agudas e evitar a evolução até doença renal crônica e/ou insuficiência renal, além de 

melhorar a qualidade de vida destas pessoas. 

Deve-se tratar e controlar os fatores de risco modificáveis como: diabetes, 

hipertensão, dislipidemia, obesidade, doença cardiovascular e tabagismo, cujo 

controle e tratamento devem estar de acordo com as normatizações e orientações 
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do Ministério da Saúde. Em relação ao uso de medicamentos, deve-se orientar que 

o uso crônico de qualquer tipo de medicação deve ser realizado apenas com 

orientação médica e deve-se ter cuidado específico com agentes com efeito 

reconhecidamente nefrotóxico (BRASIL, 2014). 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 

A equipe de saúde da USF José Francisco Silva identificou, depois de 

analisar os relatórios das visitas domiciliares e a partir de conversas entre os 

profissionais de saúde que atendem a população rural, as causas de insuficiência 

renal crônica e em que essa doença pode impactar na saúde/doença das pessoas 

afetadas por ela.  

Foram destacados os seguintes “nós críticos”: 

 

1. Realização do tratamento de forma inadequada ou a ausência completa 

de acompanhamento; 

2. Falta de conhecimento sobre a doença renal crônica e os impactos 

negativos que ela pode causar na saúde do indivíduo. 

 
6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e 

viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Doença Renal 

Crônica”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

José Francisco Silva, do município Xapuri, estado do Acre 

Nó crítico 1 Realização do tratamento de forma inadequada ou a ausência 

completa de acompanhamento 

6º passo: operação 

(operações)  

Tratamento adequado para a Doença Renal Crônica  

6º passo: projeto  Abordar os pontos positivos que o tratamento adequado gera na 

qualidade de vida e explorar os riscos da ausência desse 

tratamento para vida dos usuários acometidos com tal doença. 

 

6º passo: resultados 

esperados 

Espera-se que as pessoas tenham um conhecimento abrangente 

sobre essas doenças, possam questionar aspectos relevantes e 

que saibam das consequências que podem surgir caso não seja 

realizado o acompanhamento profissional. 

 

6º passo: produtos esperados Palestras e oficinas informativas com a participação de toda a 

comunidade, isto é, pessoas que possuem e as que convivem 

com pacientes de DRC. 

 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Conhecimento sobre doenças renais 

Financeiro: Confecção de materiais educativos para as palestras 

Político: Espaço físico para realização das atividades 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: Conhecimento sobre doenças renais 

Financeiro: Confecção de materiais educativos para as palestras 

Político: Espaço físico para realização das atividades 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretária de saúde em parceria com a UBS  

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Coordenadora da equipe de saúde da UBS; 2019 - 2020 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Relatórios orais e escritos das ações.  



21 
 

 
 

Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Doença Renal 

Crônica”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

José Francisco Silva, do município Xapuri, estado do Acre 

Nó crítico 2 Falta de conhecimento sobre a enfermidade e os impactos 

negativos que ela pode causar na saúde do indivíduo. 

6º passo: operação 

(operações)  

 “Doenças Crônicas Renais, prevenção e tratamento” 

6º passo: projeto Promover informações sobre a DRC por meio de palestras, 

material informativo (banner, folder, vinhetas...) e entre outras  

6º passo: resultados 

esperados 

Espera-se que as pessoas tenham um conhecimento abrangente 

sobre essas doenças, suas causas e consequências. 

 

6º passo: produtos esperados Promover palestras e entrega de panfletos para a comunidade 

 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Conhecimento sobre doenças renais  

Financeiro: Custeio dos materiais de apoio para as palestras e 

para divulgação.  

Político: Mobilização social  

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: Conhecimento sobre doenças renais  

Financeiro: Custeio dos materiais de apoio para as palestras e 

para divulgação.  

Político: Mobilização social 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretária de Saúde e Unidade Básica José Francisco Silva 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Coordenadora da equipe de saúde da UBS; 2019 - 2020 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Relatórios orais e escritos das ações. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Diante das informações do diagnóstico epidemiológico em apontar as 

legítimas necessidades de saúde da população, foi visualizado que esta doença é 

potencialmente previsível, caso receba adequado e rotineiro acompanhamento 

clinico - laboratorial e um diagnóstico precoce das comorbidades, realizando 

mudanças nos estilos de vida, adotando uma dieta saudável, promoção da atividade 

física e evitando o uso de substâncias tóxicas para o organismo.   

A DRC precisa de atenção especial dos serviços de APS, especialmente 

nas medidas preventivas e de promoção a saúde, uma vez que mesmo com o 

desenvolvimento de novos tratamentos, medicamento, terapias e a possibilidade de 

transplante a doença ainda representa um grande risco a saúde dos usuários. Dessa 

forma, é necessário a abordagem continua dos métodos de prevenção e 

conscientização sobre a importância de hábitos e estilo de vida saudáveis para evitar 

o desenvolvimento de DCNT.  

Além disso, os estudos científicos não deixam dúvidas sobre a estreita 

relação entre a DRC e outras DCNT, especialmente hipertensão e diabetes mellitus 

o que representa uma perda das funções renais mais rapidamente e esse estreito 

relacionamento entre a DRC e as outras DCNT representa um desafio a ser 

encarado pelas equipes de saúde, objetivando uma qualidade de vida cada vez 

melhor para as comunidades e famílias atendidas, qualificando o SUS.  
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