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RESUMO 

 
 

INTRODUÇÃO: A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde 

mundial, com prevalência crescente no seu estágio terminal e um dos fatores 

que podem contribuir é a falha no reconhecimento da doença e dos seus 

fatores de risco. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de médicos residentes 

(MR) e médicos preceptores (MP) em hospitais da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte em Natal-RN - Brasil, sobre a DRC, com base na diretriz do 

Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO). MÉTODOS: Estudo de 

corte transversal, onde 64 MR (R1=32; R2=15; R3=17) e 63 MP responderam 

um questionário, dividido em sete sessões, que abordou aspectos da DRC 

desde a definição até o encaminhamento ao nefrologista. RESULTADOS: 

Apenas 20 participantes (15.7%) informaram utilizar alguma diretriz para o 

manejo da DRC. Os scores obtidos por sessão foram: Definição e classificação 

(46.1±47.8); Fatores de risco (70.5±27.9); Avaliação laboratorial (58.2±8.8); 

Plano de ação clínica (57.6±19.9); Redução da proteinúria (68.3±15.0); 

Complicações (64.8±19.9); Encaminhamento ao nefrologista (73.0±44.6). 

Observou-se diferença estatisticamente significante entre o conhecimento dos 

MR e MP nas sessões: Avaliação laboratorial (MR 61.5±8.4 vs MP 54.8±7.9; 

p<0.001); Redução da proteinúria (MR 73.1±11.4 vs MP 63.5±16.7; p<0.001) e 

Encaminhamento ao nefrologista (MR 81.2±39.3 vs MP 64.5±48.2; p=0.035). 

Entre os MR, os R2 obtiveram a melhor pontuação (R1 63.9±22.6 vs R2 

71.9±17.2 vs R3 63.5±22.5; p=0.445). Identificou-se um baixo percentual de 

acerto dos médicos sobre a definição da DRC (MP=46%; R1=40.6%; R2=60%; 

R3=52.9%; p=0.623) e classificação (MP=34.9%; R1=53.1%; R2=60%; 

R3=52.9%; p=0.158). CONCLUSÃO: O estudo demonstrou que a maioria dos 

médicos não utiliza qualquer diretriz para o manejo clínico da DRC e que 

existem falhas no conhecimento sobre o tema, mesmo entre médicos que 

atuam em ambiente universitário. Nesse sentido, propomos a realização de  

mini-oficinas para os participantes e estudantes do internato da UFRN, 

utilizando a estratégia Case-Based Learning (CBL), com discussão em  

pequenos grupos, para fortalecer a incorporação das diretrizes da DRC no 

ensino de graduação e na prática clínica de médicos em geral.  
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Descritores: Doença renal crônica, Questionário, Diretriz prática.   
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ABSTRACT 
 
 

INTRODUCTION: Chronic kidney disease (CKD) is a global health problem, 

with increasing prevalence in its terminal stage and one of the factors that can 

contribute is the failure to recognize the disease and its risk factors. 

OBJECTIVE: To evaluate the knowledge of medical residents (MR) and 

medical preceptors (MP) in hospitals in the Federal University of Rio Grande do 

Norte in Natal-RN - Brazil, on the DRC, based on the policy of the Kidney 

Disease Improving Global Outcomes (KDIGO ). METHODS: Cross-sectional 

study where 64 MR (R1 = 32; R2 = 15; R3 = 17) and 63 MP answered a 

questionnaire divided into seven sessions that addressed aspects of the DRC 

since the setting up referral to a nephrologist. RESULTS: Only 20 participants 

(15.7%) reported using any guidelines for the management of CKD. The scores 

obtained by session were: Definition and classification (46.1 ± 47.8); Risk 

factors (70.5 ± 27.9); Laboratory evaluation (58.2 ± 8.8); Clinical action plan 

(57.6 ± 19.9); Reduction in proteinuria (68.3 ± 15.0); Complications (64.8 ± 

19.9); Referral to a nephrologist (73.0 ± 44.6). There was a statistically 

significant difference between the knowledge of MR and MP in the sessions: 

Laboratory evaluation (MR 61.5 ± 8.4 vs 54.8 ± 7.9 MP; p <0.001); Reduction in 

proteinuria (73.1 ± 11.4 vs MR MP 63.5 ± 16.7; p <0.001) and Referral to a 

nephrologist (MR 81.2 ± 39.3 vs 64.5 ± 48.2 MP; p = 0.035). Among the MR, 

the R2 obtained the best score (63.9 ± 22.6 vs R1 R2 R3 71.9 ± 17.2 vs 63.5 ± 

22.5, p = 0.445). It identified a low percentage of success of the doctors on the 

definition of CKD (MP = 46%; R1 = 40.6%; R2 = 60%; R3 = 52.9%; p = 0.623) 

and classification (MP = 34.9%; R1 = 53.1%, R2 = 60%; R3 = 52.9%; p = 

0.158). CONCLUSION: The study showed that most doctors do not use any 

guidelines for clinical management of CKD and that there are gaps in 

knowledge on the subject, even among physicians who work in the university 

environment. In this sense, we propose the realization of mini-workshops for 

participants and students from boarding UFRN, using Case-Based Learning 

Strategy (CBL), with small group discussion, to strengthen the incorporation of 

CKD guidelines in undergraduate teaching and in clinical medical practice in 

general. 
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1. INTRODUÇÃO 

  
 

         A Doença Renal Crônica (DRC) é um problema de saúde pública mundial 

e a sua prevalência em estágio terminal, chamada Doença Renal em estágio 

terminal (DRCT) está crescendo 1. Nos Estados Unidos, o número de pacientes 

em DRCT era de 86.354 em 1983, aumentando para 547.982 no final de 2008 

e para 636.905 em 2012, um aumento de 3,7% em relação a 2011 2,3. No 

Brasil, um estudo sobre terapia renal substitutiva baseado em dados coletados 

em janeiro de 2009 revelou que havia 77.589 pacientes em diálise e que a 

prevalência e a incidência de DRCT correspondiam a cerca de 405 e 144 por 

milhão na população, respectivamente 4. Em julho de 2013, o Inquérito 

Brasileiro de Diálise Crônica que envolveu 334 unidades de diálise (51%) 

estimou um número total de pacientes de 100.397, com taxas de prevalência e 

incidência em tratamento dialítico de 499 e 170 pacientes por milhão, 

respectivamente, isso indica que o número absoluto de pacientes em diálise 

tem aumentado em 3% ao ano nos últimos três anos 5. A DRCT aparece como 

a mais cara das doenças crônicas, pois os custos de diálise e transplante 

consomem uma quantia desproporcional dentro dos orçamentos de saúde, em 

todas as jurisdições (5% dos orçamentos anuais consumidos por menos de 1% 

da população) 6. O aumento da prevalência da DRCT pode ser justificado 

parcialmente por alguns fatores, tais como mudanças na demografia da 

população, diferenças na evolução da doença entre grupos raciais, baixo 

reconhecimento da doença nos estágios iniciais e dos seus fatores de risco 1,7-

9. Algumas evidências baseadas em dados do National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) mostram que a DRC é pouco reconhecida na 

população americana e essa falta de conhecimento estende-se também aos 

médicos 7,10-13. 

 Em 2002, a Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI), 

patrocinada pela National Kidney Foundation, publicou uma diretriz sobre DRC 

que compreendia a avaliação, classificação e estratificação de risco 1. Nos 

últimos anos esse tema foi discutido e aprimorado por um conselho 

internacional, o Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) que, em 
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2012, publicou uma nova diretriz sobre o tema 6. A partir dessas diretrizes, 

ficou evidente que a DRC é muito mais frequente do que até então se 

divulgava e sua evolução clínica está associada a taxas altas de 

morbimortalidade1,6. Tal constatação estimulou várias Sociedades de 

Nefrologia em todo o mundo a proporem diretrizes clínicas, objetivando a 

otimização do manejo da DRC1,6,14-17. Dessa forma, no Brasil em 2004, a 

Sociedade Brasileira de Nefrologia propôs a Diretriz Brasileira de Doença 

Renal Crônica18 e, em 2011, o projeto diretrizes elaborado pela Associação 

Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina publicou também uma 

diretriz sobre o assunto 
19

. Nesse mesmo sentido, o Ministério da Saúde, 

visando aprimorar o cuidado ao paciente com Doença Renal Crônica no 

Sistema Único de Saúde, em 2014 elaborou uma diretriz que deve ser utilizada 

pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios, cujo objetivo é oferecer 

orientações às equipes multiprofissionais sobre DRC 20. 

 É consenso que, em relação à definição sobre DRC, é portador da 

enfermidade qualquer indivíduo que, independente da causa, apresente por 

pelo menos três meses consecutivos uma taxa de filtração glomerular (TFG) < 

60 ml/min/1,73m2
. Nos casos de pacientes com TFG ≥ 60 ml/min/1,73m

2, considerar 

DRC se associada a pelo menos um marcador de dano renal parenquimatoso 

ou alteração no exame de imagem. São considerados marcadores de dano 

renal parenquimatoso: a) Albuminúria > 30 mg/24h ou relação 

Albuminúria/creatininúria (RAC) > 30 mg/gr; b) Anormalidades no sedimento 

urinário, como hematúria de origem glomerular, definida pela presença de 

cilindros hemáticos ou dismorfismo eritrocitário no exame de urina; c) 

Distúrbios eletrolíticos e outros devido a lesões tubulares; d) Alterações 

detectadas por histologia, através de biópsia renal; e) Anormalidades 

estruturais detectadas por exame de imagem; f) História de transplante renal 

1,6,14-16.  

Justifica-se a escolha do limite da TFG < 60 ml/min/1.73m² por > meses 

para indicar DRC, devido esse valor ser menor que a metade do valor normal 

em adultos jovens, que corresponde a 125 ml/min/1.73m². Além disso, a TFG < 

60 ml/min/1.73m² está associada com um risco maior de complicações da DRC 

do que em indivíduos com DRC e com uma TFG conservada. Essas 
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complicações incluem: Toxicidade de drogas, complicações endócrinas e 

metabólicas, evolução para DRCT e risco de doença cardiovascular e morte. 

Foi definido arbitrariamente o tempo maior que três meses, para diferenciar a 

DRC das doenças agudas, como por exemplo, as glomerulonefrites agudas e a 

própria Insuficiência renal aguda, que pode requerer intervenções diferentes, 

etiologias e resultados distintos 21. 

A diretriz atual do KDIGO conceitua DRC como: anormalidades na 

estrutura ou função dos rins, presentes por mais de três meses e acrescentou 

“com implicação para a saúde do indivíduo”. O objetivo desse acréscimo foi 

ressaltar que uma variedade de anormalidades na estrutura e na função dos 

rins pode existir, porém, nem todas têm implicação para a saúde do indivíduo 

e, assim, necessitam ser devidamente contextualizadas 6. Sua grande 

novidade refere-se ao destaque dado ao risco de desfecho(s) adverso(s) da 

doença, baseado na causa, na TFG, na quantidade de albuminúria e na 

concomitância de outras condições clínicas, a partir do trabalho desenvolvido 

pelo “CKD Prognosis Consortium”, que avaliou os dados de 45 coortes em um 

total de 1.555.332 participantes 22. A diretriz do KDIGO apresenta dados sobre 

o prognóstico da doença, com as probabilidades de ocorrência de desfechos, 

tais como mortalidades por todas as causas, mortalidade cardiovascular, DRC 

progressiva, necessidade de terapia renal substitutiva (TRS) e o impacto da 

injúria renal aguda na perda funcional no longo prazo 23. 

 O propósito de estagiar a DRC tem como objetivo conduzir o manejo 

clínico, incluindo a estratificação de risco para progressão e complicações da 

DRC. A estratificação de risco é usada como um guia para informar o 

tratamento apropriado, a intensidade do seguimento clínico e a educação do 

paciente em relação a doença 24. Assim, a classificação da DRC é feita de 

acordo com a causa, seis estágios de TFG e três categorias de albuminúria, 

conforme o Tabela 1 23.    
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Tabela 1. Probabilidade de desfechos* da Doença Renal Crônica, baseada na taxa de 

filtração glomerular estimada (TFGe) e na albuminúria.  

  Estágio TFGe 
ml/min/1.73 m2 

Albuminúria (proteinúria em mg/g de creatinina) 
A1 (<30)     A2 (30-300)      A3 (>300) 

        1 ≥ 90 +                      ++                     +++ 

        2 89-60 +                      ++                     +++ 

        3a 

      3b 

59-45 

44-30 

++                    +++                   ++++ 

+++                 ++++                  ++++ 

        4 29-15 ++++                ++++                  ++++ 

        5 < 15 ++++                ++++                  ++++ 

*Desfechos esperados: Mortalidade por todas as causas, Mortalidade cardiovascular, DRC progressiva, 
necessidade de Terapia renal Substitutiva. 
Risco p/ DRC: Baixo risco + (ausência de DRC se não houver outros marcadores de lesão renal); Risco 
moderado ++; Risco alto +++; Risco muito alto ++++.  Adaptado do KDIGO 2012. 
 

           Identificar a causa da doença renal (diabetes, hipertensão arterial 

sistêmica, toxicidade por droga, doenças autoimunes, obstrução do trato 

urinário, transplante renal, etc.), possibilita terapias específicas direcionadas 

para prevenir dano futuro aos rins. Em adição, a causa da doença renal tem 

implicação na taxa de progressão da doença e no risco de complicações 24. 

 Os critérios para a definição da DRC são objetivos e podem ser 

apurados por meio de testes laboratoriais simples, sem identificação da causa 

da doença, permitindo a detecção da DRC por não nefrologistas e outros 

profissionais de saúde e consentindo o encaminhamento quando oportuno ao 

especialista com experiência em avaliar e manejar pacientes com DRC 6. 

Todos os pacientes de alto risco para DRC, como diabéticos, hipertensos ou 

com história de doença cardiovascular, assim como outros grupos (Idosos, 

história familiar de doença renal, exposição a drogas tóxicas, obesidade, Lúpus 

Eritematoso Sistêmico, etnia afrodescendente / hispânica, doenças infecciosas 

crônicas e câncer) devem ser avaliados através de um exame de urina para a 

detecção de albumina e uma dosagem de creatinina sanguínea para o cálculo 

da taxa de filtração glomerular 25. A TFG é a melhor medida geral da função 

renal sendo definida como a capacidade dos rins de eliminar uma substância 

do sangue e é expressa como o volume de sangue que é completamente 

depurado em uma unidade de tempo.  Clinicamente o método mais utilizado 
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para obter informações sobre a TFG é a depuração de creatinina, com coleta 

de urina em 24 horas, no qual a excreção de creatinina urinária em 24 horas é 

dividida pela concentração de creatinina sérica. Contudo, a depuração de 

creatinina não preenche o critério de um marcador ideal para TFG, pois ela é 

excretada não somente via filtração glomerular, mas também via secreção no 

túbulo renal, superestimando o valor real da taxa de filtração glomerular 1,27,28, 

além disso, erros na coleta do volume urinário e no tempo de coleta, podem 

comprometer o resultado do exame 27. Para contornar algumas das limitações 

encontradas na determinação da TFG através da depuração da creatinina, 

várias fórmulas destinadas a estimar a TFG foram publicadas. Essas fórmulas 

usam variáveis demográficas e clínicas conhecidas como substitutos para os 

fatores fisiológicos não mensurados que afetam o nível de creatinina sérica. As 

fórmulas mais comumente utilizadas são as de Cockroft e Gault (CG), que 

baseou-se na excreção urinária de creatinina em homens caucasianos 

hospitalizados, com função renal normal, com idade de 18 a 92 anos 29. Ela 

sistematicamente superestima a TFG, pois não leva em consideração a 

secreção de creatinina tubular e o aumento do peso devido à obesidade ou 

sobrecarga de fluidos 30. Outra equação utilizada é a do estudo MDRD 

(Modification of Diet in Renal Disease), que não incluiu indivíduos saudáveis, o 

padrão ouro usado no estudo foi o clearance de Iotolamato-I125 e, portanto, ela 

estima a TFG (em ml/min/1.73m²) e não a depuração de creatinina 31. O grupo 

Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), a partir de 

coorte que incluiu indivíduos com e sem DRC, desenvolveu uma equação que 

é uma variação da fórmula do MDRD, utiliza as mesmas quatro variáveis, mas, 

comparativamente, apresenta melhor desempenho e previsão de risco, menor 

viés e maior acurácia, tornando útil sua aplicabilidade na prática clínica 32. 

Atualmente, a diretriz do KDIGO recomenda a equação do CKD EPI como 

referência para estimar a taxa de filtração glomerular 6,23.  

O último componente utilizado na classificação da DRC, além da causa 

da DRC e TFG é a albuminúria. A escolha da albuminúria e não da proteinúria 

se justifica por várias razões: é o principal componente das proteínas urinárias 

na maioria das doenças crônicas renais; sua presença em níveis anormais 
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reflete um aumento da permeabilidade glomerular as macromoléculas; é o 

marcador mais precoce de doenças glomerulares (mais específico), podendo 

aparecer antes da redução da TFG (mais sensível), além de ser considerado 

um marcador de risco cardiovascular e renal 6. A albuminúria significa também 

dano endotelial, encontrado em condições clínicas como hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes, hipercolesterolemia, tabagismo, obesidade e outras 

desordens 33. Seu valor é considerado anormal quando excede 30mg na coleta 

de urina de 24 horas ou 30 mg/g de creatinina na amostra isolada de urina. 

Indivíduos com esses valores urinários possuem significativamente um risco 

elevado para mortalidade por todas as causas e cardiovascular, DRCT, 

Insuficiência Renal Aguda e progressão da doença renal crônica 22,33-36. 

A falha em reconhecer precocemente a doença por profissionais 

médicos não nefrologistas e o não encaminhamento ao especialista no estágio 

adequado da doença acelera a progressão da DRC, aumenta o número de 

admissões hospitalares e contribui para elevada morbimortalidade, além de 

exigir mais recursos dos sistemas de saúde 37-39.  

O exercício da medicina, por profissionais inseridos ou não em 

instituições de ensino, deve ser guiado por informações técnicas atualizadas e 

baseadas em evidência científica comprovada, permitindo o crescimento do 

conhecimento, o aperfeiçoamento de suas habilidades e a melhora do cuidado 

ao paciente 40-44. Em ambientes universitários, onde o ensino é a principal 

ferramenta motivadora, é ainda mais importante que os professores, 

preceptores e médicos residentes se mantenham atualizados sobre temas 

gerais, prevalentes e de grande impacto na saúde mundial.  

O papel do médico residente, na sua maioria recém-formada, como 

protagonista no conhecimento da medicina baseada em evidência, traduz de 

certa forma, um bom aspecto da qualidade do ensino nas Universidades. O 

entendimento de que o aumento da prevalência da DRCT no mundo pode ser 

justificado, parcialmente, pelo baixo reconhecimento da doença nos estágios 

iniciais e dos seus fatores de risco, nos faz refletir sobre aspectos importantes 

do ensino a serem discutidos, desde a graduação. Considerando que estudos 
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publicados revelam o baixo conhecimento de médicos sobre a DRC 13,45-48, 

rever o perfil do conhecimento de médicos, incluindo médicos residentes, numa 

instituição universitária, pode servir como instrumento de reflexão para o 

aprimoramento do corpo docente. 

Assim surgiu a ideia de avaliar o nível de conhecimento sobre a DRC 

entre médicos residentes e médicos preceptores que atuam nos Hospitais de 

ensino da UFRN, referência para o Sistema Único de Saúde no Estado. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. GERAL 
       Avaliar o conhecimento de médicos preceptores e residentes de  

hospitais da UFRN sobre a Doença Renal Crônica, de acordo com as diretrizes 

práticas sobre o tema. 

2.2. ESPECÍFICOS 
     Identificar as fortalezas e lacunas do conhecimento sobre aspectos 

específicos da Doença Renal Crônica na população em estudo; 

      Propor uma estratégia de ensino da Doença Renal Crônica baseada 

em diretrizes práticas vigentes, a ser inserida na graduação e residência 

médica da UFRN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

3. MÉTODOS  

 
 

O estudo, de delineamento transversal, avaliou 63 médicos preceptores 

e 64 médicos residentes (R1-32; R2-15; R3-17) de áreas clínicas e cirúrgicas, 

que atuam em  três hospitais de ensino da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte em Natal-RN, Brasil. A avaliação consistiu na aplicação de um 

questionário baseado na diretriz do KDOQI - Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative- semelhante ao estudo de Agrawall et al13. O protocolo continha dados 

demográficos como idade, anos de formado, local de conclusão da graduação, 

especialidade/área médica de atuação e nível da residência médica (R1, R2 ou 

R3) no caso dos médicos residentes. Inicialmente foi perguntado se os 

participantes utilizavam alguma diretriz vigente para o manejo da DRC e o 

questionário, dividido em 7 sessões, avaliou os seguintes aspectos: Definição e 

classificação (sessão 1); Fatores de risco (sessão 2); Avaliação laboratorial 

(sessão 3); Plano de ação clínica (sessão 4); Redução da proteinúria (sessão 

5); Complicações (sessão 6); Encaminhamento ao nefrologista (sessão 7), 

conforme ANEXO 1. As respostas foram presenciais e obtidas no período de 

julho/2014 a setembro/2014. A participação foi voluntária e anônima e todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes - UFRN conforme parecer número 638471, em 

25/04/2014. 

Análise Estatística 

Os dados são apresentados na forma de estatística descritiva e 

inferencial, onde as variáveis quantitativas contínuas, medidas pelo score de 

eficiência, foram comparadas considerando-se às seguintes variáveis 

qualitativas categóricas: Nível de residência médica (R1, R2 e R3) e Vínculo 

institucional (médicos residentes – MR e médicos preceptores – MP). Para 

análise estatística dos dados foi criado um score de eficiência, cujo objetivo é 

obter uma nota – de 0 a 100 pontos – por questão, considerando-se o número 
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de acertos e erros do participante. Para obtenção do score, utilizou-se o 

seguinte cálculo matemático:  

                  

Onde:  

N➔ Nota geral; 

na ➔ Número de acertos; 

P➔ Peso de cada alternativa no computo total (100 pontos) da sessão; 

   
   

                  
) 

ne ➔ número de opções erradas que a questão contém;  

nep➔ número de opções erradas selecionadas pelo participante.  

Médias aritméticas simples foram feitas para definir o score da sessão e a nota 

geral dos participantes. Para comparar o desempenho entre os médicos 

residentes (R1, R2 e R3) utilizou-se a análise de variância (ANOVA). Para 

comparar o desempenho entre médicos preceptores e médicos residentes 

foram utilizados os testes t de Student para amostras independentes, Análise 

de Variância (ANOVA) e o teste de comparações múltiplas de Tukey. Em todos 

os testes adotou-se o nível de significância de 5%, ou seja, p-valor<0,05 

considerou-se que as diferenças foram estatisticamente significativas. Utilizou-

se o SPSS, versão 14.0 (SPSS Inc, Chicago, IL). 
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4. RESULTADOS 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO GERADO NO 

ESTUDO 

O estudo resultará na elaboração de um artigo científico original a ser 

submetido para publicação na revista científica: Jornal Brasileiro de 

Nefrologia (ISSN 21758239), indexada ao Lilacs, SciELO e PubMed. 

Vale salientar que não há relato de estudo semelhante no Brasil 

avaliando esses aspectos do conhecimento sobre a DRC pelos 

médicos em geral, nem tampouco utilizando como base as diretrizes 

vigentes. 

O estudo resultará também numa intervenção a ser realizada para 

médicos preceptores e médicos residentes que participaram do estudo, 

assim como para estudantes do internato de medicina da UFRN. 

4.2  DETALHES DO PRODUTO GERADO 

Segue o artigo científico a ser publicado no Jornal Brasileiro de 

Nefrologia. 

ARTIGO ORIGINAL 

 

CONHECIMENTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA ENTRE MÉDICOS                  

CONFORME AS DIRETRIZES CLÍNICAS 

 

Autores: Luis Alcides de Lucena Marinho1; Maria José Vilar2 et al. 

1. Médico Nefrologista do Hospital Universitário Onofre Lopes - Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte - UFRN; Mestrando do Programa de Pós-graduação Mestrado 

Profissional em Ensino na Saúde – UFRN 

2. Professora Associada do Departamento de Medicina Clínica - UFRN; Coordenadora do 

Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em Ensino na Saúde – UFRN 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde 

mundial, com prevalência crescente no seu estágio terminal. As falhas no 

reconhecimento da doença e dos seus fatores de risco podem contribuir para o 

agravamento dessa condição. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de médicos 

residentes (MR) e médicos preceptores (MP) em hospitais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte em Natal-RN - Brasil, sobre a DRC, conforme 

a diretriz do Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO). MÉTODOS: 

Estudo de delineamento transversal, onde 64 MR (R1=32; R2=15; R3=17) e 63 

MP responderam um questionário dividido em sete sessões, abordando 

aspectos da DRC desde a definição, até o encaminhamento ao nefrologista. 

RESULTADOS: Apenas 20 participantes (15.7%) informaram utilizar alguma 

diretriz para o manejo da DRC. Os scores obtidos por sessão foram: Definição 

e classificação (46.1±47.8); Fatores de risco (70.5±27.9); Avaliação laboratorial 

(58.2±8.8); Plano de ação clínica (57.6±19.9); Redução da proteinúria 

(68.3±15.0); Complicações (64.8±19.9); Encaminhamento ao nefrologista 

(73.0±44.6). Houve diferença estatisticamente significante entre o 

conhecimento dos MR e MP nas sessões: Avaliação laboratorial (MR 61.5±8.4 

vs MP 54.8±7.9; p<0.001); Redução da proteinúria (MR 73.1±11.4 vs MP 

63.5±16.7; p<0.001) e Encaminhamento ao nefrologista (MR 81.2±39.3 vs MP 

64.5±48.2; p=0.035). Entre os MR, os R2 obtiveram a melhor pontuação (R1 

63.9±22.6 vs R2 71.9±17.2 vs R3 63.5±22.5; p=0.445). Identificou-se um baixo 

percentual de acerto dos médicos sobre a definição da DRC (MP=46%; 

R1=40.6%; R2=60%; R3=52.9%; p=0.623), assim como a classificação da DRC 

(MP=34.9%; R1=53.1%; R2=60%; R3=52.9%; p=0.158). CONCLUSÃO: O 

estudo demonstrou que a maioria dos médicos não utiliza qualquer diretriz para 

o manejo clínico da DRC e que existem falhas no conhecimento sobre alguns 

aspectos do tema, mesmo entre médicos que atuam em ambiente universitário. 

Mudanças na estratégia educacional, com utilização de metodologias ativas de 

ensino, poderão contribuir para um maior interesse pelo tema e fortalecer a 

incorporação das diretrizes da DRC na prática clínica de médicos em geral. 
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Descritores: Doença renal crônica, questionário, diretriz prática. 
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KNOWLEDGE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE AMONG PHYSICIANS 

ACCORDING TO CLINICAL GUIDELINES 

 
ABSTRACT 

BACKGROUND: Chronic kidney disease (CKD) is a global health problem, with 

increasing prevalence in its terminal stage. Failures in recognition of the 

disease and its risk factors can contribute to worsening of this condition. 

OBJECTIVE: To evaluate the knowledge of medical residents (MR) and 

medical preceptors (MP) in hospitals in the Federal University of Rio Grande 

North in Natal-RN - Brazil, on the DRC, according to the guideline of the Kidney 

Disease Improving Global Outcomes (KDIGO). METHODS: A cross-sectional 

study where 64 MR (R1 = 32; R2 = 15; R3 = 17) and 63 MP answered a 

questionnaire divided into seven sessions, addressing aspects of the DRC 

since the setting, to the referral to the nephrologist. RESULTS: Only 20 

participants (15.7%) reported using any guidelines for the management of CKD. 

The scores obtained by session were: Definition and classification (46.1 ± 47.8); 

Risk factors (70.5 ± 27.9); Laboratory evaluation (58.2 ± 8.8); Clinical action 

plan (57.6 ± 19.9); Reduction in proteinuria (68.3 ± 15.0); Complications (64.8 ± 

19.9); Referral to a nephrologist (73.0 ± 44.6). There was a statistically 

significant difference between the knowledge of MR and MP in the sessions: 

Laboratory evaluation (MR 61.5 ± 8.4 vs 54.8 ± 7.9 MP; p <0.001); Reduction in 

proteinuria (73.1 ± 11.4 vs MR MP 63.5 ± 16.7; p <0.001) and Referral to a 

nephrologist (MR 81.2 ± 39.3 vs 64.5 ± 48.2 MP; p = 0.035). Among the MR, 

the R2 obtained the best score (63.9 ± 22.6 vs R1 R2 R3 71.9 ± 17.2 vs 63.5 ± 

22.5, p = 0.445). Identified a low percentage of success of the doctors on the 

definition of CKD (MP = 46%; R1 = 40.6%; R2 = 60%; R3 = 52.9%; p = 0.623) 

as well as the classification of CKD (MP = 34.9%; R1 = 53.1%, R2 = 60%; R 3 = 

52.9%; p = 0.158). CONCLUSION: The study showed that most doctors do not 

use any guidelines for clinical management of CKD and that there are gaps in 

knowledge about some aspects of the topic even among physicians who work 

in the university environment. Changes in educational strategy, using active 

teaching methodologies can contribute to a greater interest in the subject and 

strengthen the incorporation of guidelines of CKD in clinical practice of general 
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physicians. 

Descriptors: Chronic kidney disease, medical knowledge, guidelines.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

INTRODUÇÃO 

A Doença Renal Crônica (DRC) é atualmente considerada um problema de 

saúde mundial e a prevalência da Doença Renal Crônica Terminal (DRCT) está 

crescendo.1,2 Nesse estágio, aparece como a de mais alto custo entre as 

doenças crônicas e nos países que podem custear a terapia renal substitutiva 

para todos os pacientes, os gastos são desproporcionais aos orçamentos de 

saúde.2-4  O aumento da prevalência da DRCT pode ser, em parte, justificado 

pelo baixo reconhecimento da doença e dos seus fatores de risco, tanto pela 

população geral quanto pelos médicos.5-9 

Em 2002, o Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) elaborou uma 

diretriz sobre DRC,10 atualizada e modificada pelo Kidney Disease Improving 

Global Outcomes (KDIGO) em 2012.11 Essas diretrizes recomendam a 

detecção precoce da DRC, monitoração da progressão, avaliação das 

complicações e encaminhamento oportuno ao nefrologista. 

No Brasil, em 2004, a Sociedade Brasileira de Nefrologia propôs a Diretriz 

Brasileira de Doença Renal Crônica, reforçada em 2011, pelo Projeto Diretrizes 

da Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina.12,13 O 

Ministério da Saúde, em 2014, visando aprimorar o cuidado ao paciente com 

DRC no Sistema Único de Saúde (SUS), elaborou também uma diretriz cujo 

objetivo é oferecer orientações às equipes multi-profissionais, sobre a DRC.14 

Devido ao número reduzido de nefrologistas comparado à quantidade de 

pacientes com DRC, o manejo da doença tem sido feito por médicos clínicos 

em geral, que em boa parte não conhece as diretrizes para o tratamento da 

DRC.15-20 Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento 
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sobre a DRC, à luz da diretriz do KDIGO, de médicos residentes e preceptores 

que atuam em hospitais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN, em Natal – RN - Brasil. 
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MÉTODOS 

Foi um estudo de delineamento transversal por amostra de conveniência, onde 

240 médicos – residentes (MR) e preceptores (MP) - de áreas clínicas ou 

cirúrgicas, atuantes em um dos três hospitais de ensino da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte em Natal-RN, Brasil, foram abordados em 

seus locais de trabalho por estudantes de medicina, para responder, de forma 

presencial, um questionário semelhante ao utilizado no estudo de Agrawal et 

Al,18 (ANEXO I). Foram excluídos do estudo os médicos da área de pediatria e 

aqueles que responderam menos de 50% das questões. O questionário, 

dividido em 07 sessões, abordou vários aspectos da DRC: Definição e 

classificação (sessão 1); Fatores de risco (sessão 02); Avaliação laboratorial 

(sessão 03); Plano de ação clínica (sessão 04); Redução da proteinúria 

(sessão 05); Complicações (sessão 06); Encaminhamento ao nefrologista 

(sessão 07). As respostas foram obtidas no período de julho/2014 a 

setembro/2014. A participação foi voluntária e anônima e todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE-APÊNDICE 

I). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes - UFRN conforme parecer número 638471, em 

25/04/2014 (ANEXO II). 

Análise Estatística 

Os dados são apresentados na forma de estatística descritiva e inferencial, 

onde as variáveis quantitativas contínuas, medidas pelo score de eficiência, 

foram comparadas considerando-se às seguintes variáveis qualitativas 

categóricas: Nível de residência médica (R1, R2 e R3) e Vínculo institucional 
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(médicos residentes – MR e médicos preceptores – MP). Para a análise 

estatística dos dados foi criado um score de eficiência, cujo objetivo é obter 

uma nota – de 0 a 100 pontos – por questão, considerando-se o número de 

acertos e erros do participante. Para comparar o desempenho entre os 

médicos residentes (R1, R2 e R3) utilizou-se a análise de variância (ANOVA). 

Para comparar o desempenho entre médicos preceptores e médicos residentes 

foram utilizados os testes t de Student para amostras independentes, análise 

de variância (ANOVA) e o teste de comparações múltiplas de Tukey. Em todos 

os testes adotou-se o nível de significância de 5%, ou seja, p-valor < 0.05 

considerou-se que as diferenças foram estatisticamente significativas. Utilizou-

se o SPSS, versão 14.0 (SPSS Inc, Chicago, IL). 
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RESULTADOS 

Responderam ao questionário 130 profissionais, sendo três excluídos por 

responderem menos de 50% das questões. Dessa forma, 63 MP e 64 MR 

participaram do estudo, totalizando 127. Entre os MR, 32 eram do primeiro ano 

de residência (R1), 15 do segundo (R2) e 17 eram residentes do terceiro ano 

(R3). Dos 64 MR, 51 eram residentes de especialidades clínicas, 10 de 

especialidades cirúrgicas e 03 não responderam esse item. Em relação ao 

tempo de formado, 60.16% dos profissionais tinham menos de 10 anos e a 

maioria concluiu a graduação na UFRN (n=81; 63.7%). 

O estudo mostrou que apenas 20 médicos (15.7%) utilizam alguma diretriz para 

o manejo da DRC, sendo 12 MR (18.7%) e 08 MP (12.6%), enquanto 105 

(82.6%) não adotam qualquer diretriz para o manejo da DRC. Dois médicos 

não responderam esse item. Os dados demográficos dos participantes do 

estudo estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Características demográficas dos médicos participantes do 
estudo.  

Dado demográfico Geral MR (n = 
64) 

MP (n = 
63) 

Média de idade (anos) 36.2 ± 
10.8 

28.1 ± 2.4 44.4 ± 9.8 

Média do tempo de formado 
(anos) 

11.2± 
11.0 

2.6 ± 1.7 19.8 ± 9.6 

Nº de médicos que concluíram a 
graduação na UFRN 

 
81 
(63.7%) 

 
32 
(50.0%) 

 
49 
(77.7%) 

Abreviações: MR – médicos residentes; MP – médicos preceptores; DRC – 
Doença Renal Crônica 
 
 
 
Os scores de eficiência obtidos para cada sessão do questionário estão 

apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Resultado geral dos scores de eficiência, obtidos por sessão 

Sessão Descrição Pontuação 

1 Definição e classificação 46.1 ± 47.8 

2 Fatores de risco 70.5 ± 27.9 

3 Avaliação laboratorial  58.2 ± 8.8 

4 Plano de ação clínica 57.6 ± 19.9 

5 Redução da proteinúria 68.3 ± 15.0 

6 Complicações 64.8 ± 19.9 

7 Encaminhamento ao nefrologista 73.0 ± 44.6 

Média ± desvio padrão 

 

Quando comparado ao grupo de MP, os MR obtiveram um score geral de 

pontuação de 65.6±21.4 e os MP, 59.9±23 pontos. Em relação à comparação 

entre os dois grupos por sessão, houve diferença estatisticamente significativa 

nas sessões de avaliação laboratorial (MR-61.5±8.4 vs MP-54.8±7.9; P<0.001), 

redução da proteinúria (MR-73.1±11.4 vs MP-63.5±16.7; P-0.001) e 

encaminhamento ao nefrologista (MR-81.2±39.3 vs MP-64.5±48.2; P-0.035).  

Tabela 3. 

Tabela 3. Resultado comparativo dos scores entre residentes e preceptores, 
por sessão do questionário. 

Sessão Descrição         MR         MP p-valor1 

1 Definição e classificação 51.6 ± 48.8 40.5 ± 46.5 0.192 

2 Fatores de risco 69.1 ± 26.9 71.9 ± 29.1 0.568 

3 Avaliação laboratorial 61.5 ± 8.4 54.8 ± 7.9 <0.001 

4 Plano de ação clínica 56.6 ± 23.0 58.5 ± 16.2 0.593 

5 Redução da proteinúria 73.1 ± 11.4 63.5 ± 16.7 <0.001 
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6 Complicações 66.4 ± 18.3 63.1 ± 21.3 0.351 

7 
Encaminhamento ao  

Nefrologista 
81.2 ± 39.3 64.5 ± 48.2 0.035 

 Score geral 65.6 ± 21.4 59.9 ± 23.0 0.151 

Média ± desvio padrão. MR – Médicos residentes; MP – Médicos preceptores 
1 – Teste t de Student para amostras independentes. 

 

Na comparação entre os níveis de residência – R1, R2 e R3, o score geral 

obtido foi (R1= 63.9±22.6; R2= 71.9±17.2; R3= 63.5±22.5; p=0.445). Na sessão 

de avaliação laboratorial existiu diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos R1 e R2 e entre R2 e R3 (R1=58.6±7.4 vs R2=70.0±7.9 e vs 

R3=59.6±5.5; P<0.001). Tabela 4.  

Tabela 4. Resultado comparativo dos scores geral e por sessão do 
questionário, entre os níveis de residência R1, R2 e R3. 

       Sessão do Questionário R1 R2 R3 P-
Valor1 

1. Definição  
       e Classificação 

 
46.9 ± 
47.4 

 
60.0 ± 
50.7 

 
52.9 ± 51.4 

 
0.691 
 

2. Fatores de risco       69.1 ± 
25.9 

74.7 ± 
29.0 

64.1 ± 27.4 0.549 

3. Avaliação laboratorial* 58.6 ± 7.4* 70.0 ± 7.9*£ 59.6 ± 5.5£ <0.001 

4. Plano de ação clínica 55.1 ± 27.3 60.8 ± 16.9 55.9 ± 19.3 0.724 

5. Redução da proteinúria 73.8 ± 10.7 73.3 ± 12.3 71.8 ± 12.4 0.846 

6. Complicações da DRC 65.6 ± 20.1 70.8 ± 13.9 64.0 ± 18.7 0.548 

7. Encaminhamento ao 
Nefrologista 

78.1 ± 42.0 93.3 ± 25.8 76.5 ± 43.7 0.399 

               Score geral    63.9 ± 22.6  71.9 ± 17.2 63.5 ± 22.5 0.445 

Média ± desvio padrão; R – Nível de Residência; DRC – Doença renal crônica. 
1 – Análise de variância (ANOVA);  
2 – Valores da mesma linha seguidos de símbolos semelhantes apresentaram 
diferenças estatisticamente significativas, entre os grupos. 
 

Foi realizada também uma avaliação por questão, considerando o percentual 

de cada grupo que escolheu uma determinada alternativa, conforme mostra as 

Tabelas 5 e 6. 
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Sessão 01 - Definição e classificação 

Questão 1- Definição 

O caso clínico era de um paciente com uma taxa de filtração glomerular (TFG) 

de 76 ml/min, que apresentava proteinúria positiva na urina por duas vezes em 

três meses. O grupo que mais acertou foi o R2, reconhecendo proteinúria 

positiva como marcador de dano renal e por isso, o paciente tinha DRC (MP-

46.0%; R1-40.6%; R2-60.0%; R3-52.9%; P = 0.62). 

Questão 2- Classificação 

Sobre a classificação da DRC, a questão perguntou qual a TFG de um paciente 

no estágio III da DRC. O grupo R2 foi o que mais acertou, escolhendo 

corretamente TFG entre 30 e 60 ml/min (MP-34.9%; R1-53.1%; R2-60.0%; R3-

52.9%;P = 0.15). 

Sessão 2 - fatores de risco 

Questão 3  

A questão abordou quais os fatores de risco para DRC. A maioria dos 

participantes acertou os fatores de risco mais conhecidos, como Diabetes, 

Hipertensão, Lúpus, uso de Anti-inflamatórios. No entanto, outros fatores de 

risco menos conhecidos, como etnia afrodescendente/hispânica e obesidade, o 

número de acerto foi menor. Doença cardiovascular, representada nessa 

questão por Doença Arterial Coronariana, foi um fator de risco pouco escolhido. 

De todas as opções, existiu diferença estatisticamente significativa entre os MP 

e os R3(MP=66.7% vs R3=29.4%; P = 0.042) no item “Idade maior que 60 
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anos”. 

Sessão 3 - Avaliação laboratorial 

Questão 4 

A questão perguntou quais os testes laboratoriais para avaliação do dano renal 

em um paciente de risco elevado para DRC. Quase todos os médicos 

reconheceram que a creatinina isoladamente não deve ser considerada como 

marcador de dano renal (MP-3.2%; R1-3.1%; R2-0.0%; R3-0.0%). A opção 

“Creatinina sérica para estimar a TFG” foi escolhida pela maioria (MP-79.4%; 

R1-75.0%; R2-93.3%; R3-82.4%). Em outra alternativa considerada correta: 

“Razão albumina/creatinina na urina ou razão proteína/creatinina na urina”, 

houve diferença estatística significativa entre os grupos MP e R2 (MP-50.8%; 

R1-71.9%; R2-100%; R3-70.6%; P=0.002). 

Sessão 4 - Plano de ação clínica 

Questões 5  

A questão 5 se referiu ao nível ideal da pressão arterial (PA) em uma paciente 

com diabetes tipo II, TFG estimada em 70 ml/min, já apresentando 

microalbuminúria. Poucos médicos responderam “nível de PA < 130x80 mm 

Hg” (MP-38.1%; R1-56.3%; R2-33.3%; R3-42.9%). 

Questão 6 

  Em relação ao mesmo caso da questão anterior, a questão 6 perguntou   

quais as intervenções p/ retardar a progressão da DRC. O número de médicos 

que marcou “Introduzir IECA/BRA” foi baixo (MP-39.7%; R1-56.3%; R2-33.3%; 
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R3-42.9%). No item “controle lipídico” houve diferença estatisticamente 

significativa entre o grupo MP e R1 e entre R1 e R3 (MP-79.4%; R1-50.0%; 

R2-73.3%; R3-88.2%; P- 0.008). 

Sessão 5 - Redução da proteinúria  

Questão 7 

Os médicos foram perguntados sobre quais as drogas que reduzem a 

proteinúria. “IECA/BRA” foi uma opção bem marcada pela maioria dos 

médicos. Nesse item existiu uma diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos MP e R1 e entre MP e R2 (MP=71.4%; R1=96.9%; R2=100%; R3-

94.1%; P- 0.001). Os bloqueadores dos canais de cálcio não-dihidropiridínicos 

foi uma opção escolhida por poucos médicos (MP-17.5%; R1-6.3%; R2-0%; 

R3-5.9%). 

Sessão 6 – Complicações 

Questão 8 

Os médicos foram solicitados para identificar complicações da DRC. A maioria 

identificou anemia (MP-85.7%; R1-93.8%; R2-93.3%; R3-94.1%) doença 

óssea (MP-74.6%; R1-78.1%; R2-93.3%; R3-76.5%) e risco aumentado de 

complicações diabéticas (MP-82.5%; R1-90.6%; R2-80.0%; R3-82.4%), porém 

poucos médicos identificaram complicações medicamentosas como, por 

exemplo, insuficiência renal aguda, com exceção dos R2 (MP-57.1%; R1-

46.9%; R2-73.3%; R3-47.1%).  

 

Sessão 7 – Encaminhamento ao nefrologista 

Questão 9 

O caso clínico descreveu um paciente com DRC não diabético, com TFG de 
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29 ml/min/1.73m², com hipertensão arterial. Foram consideradas duas 

respostas como corretas: 1ª) Encaminhar ao nefrologista já que apresenta 

hipertensão não controlada apesar do uso de quatro anti-hipertensivos e; 2ª) 

referir para o nefrologista já que tem TFG < 30 ml/min. A maioria dos médicos 

escolheu que o paciente deve ser encaminhado ao nefrologista já que 

apresenta TFG < 30 ml/min (MP-60.3%; R1-84.4%; R2-60.0%; R3-70.6%). 

Poucos médicos escolheram marcar a primeira opção (MP-38.0%; R1-9.4%; 

R2-26.7%; R3-35.3%), mostrando diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos MP e R1 (P- 0.03%). 
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Tabela 5. Resultados por questão, referentes às sessões: Definição e Classificação da 
DRC (sessão 1); Fatores de Risco (sessão 2); Avaliação laboratorial (sessão 3)   

 MP % 
n=63 

R1 % 
n=32 

 R2 % 
n=15 

 R3 % 
 n=17 

        
 p-valor

1
  

DEFINIÇÃO DA DRC - Sessão 1 
Questão 1 
Paciente tem DRC porque apresentou 
proteinúria testada 2x 

 
 
   
46.0 

 
 
   
40.6 

 
 
  
60.0 

 
 
    
52.9 

 
 
   
  0.623  

CLASSIFICAÇÃO DA DRC - Sessão 1 
Questão 2 
TGF entre 30-60 ml/min/1.73m

2
 

corresponde ao estágio III da DRC 

 
 
   
34.9 

 
 
   
53.1        

 
 
  
60.0 

 
 
    
52.9 

 
 
   
  0.158 

FATORES DE RISCO – Sessão 2 
Questão 3 
Idade > 60 anos*  

 
 
66.7*   

 
 
56.3 

 
 
66.7 

 
 
29.4* 

 
 
  0.042 

Etnia afro-descendente/hispânica 46.0 46.9 46.7 23.5     0.379 
Diabetes Mellitus 100.0 100.0 93.3 100.0   0.056 

Hipertensão Arterial Sistêmica 100.0 100.0 93.3 100.0   0.056 

Obesidade 46.0 28.1 40.0 35.3   0.401 
Lúpus Eritematoso Sistêmico 90.5 84.4 86.7 76.5   0,491 
Doença Arterial Coronariana 41.3 31.3 60.0 35.3   0.300 
Uso diário de AINH 84.1 75.0 100.0  82.4   0.201 
História familiar de DRC 68.3 68.8 73.3 70.6   0.984 
AVALIAÇÃO LABORATORIAL- 
Sessão 3 
Questão 4 

     

Apenas creatinina sérica 3.2 3.1 0.0 0.0   0.799 
Creatinina sérica para estimar a TFG 79.4 75.0 93.3 82.4   0.528 
Urinálise com microscopia 58.7 53.1 60.0 64.7   0.886 
Fita reagente para estimar proteína ou 
albumina  

 
17.5 

 
9.4 

 
26.7 

 
17.6 

 
  0.510 

Dosar albumina ou proteína na urina  28.6 12.5 26.7 23.5   0.380 
Razão albumina/creatinina ou razão 
proteína/creatinina na urina* 

 
50.8* 

 
71.9 

 
100.0* 

 
70.6 

 
  0.002 

Clearance de creatinina 69.8 59.4 40.0 70.6   0.155 
Proteinúria de 24h 66.7 65.6 53.3 64.7   0.815 

Resultados são expressos como porcentagem dos participantes que escolheram a opção. 
1 – p-valor da análise de variância (ANOVA). 
* Diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 
MP- médico preceptor; R- nível de residência; DRC- Doença Renal Crônica; TGF- Taxa de 
filtração glomerular; AINH- Anti-inflamatório não hormonal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

 
 
 
 
Tabela 6. Resultados por questão, referentes às sessões: Plano de ação clínica (sessão 
4); Redução da proteinúria (sessão 5); Complicações (sessão 6); Encaminhamento ao 
nefrologista (sessão 7) 

 
 
 

MP 
(%) 
n=63 

R1 
(%) 
n=32 

R2 
(%) 
n=15 

R3 
(%) 
n=17 

   p-
valor

1             
 

PLANO DE AÇÃO CLÍNICA- Sessão 4 
Questão 5 
  Nível de PA ideal 
PA < 130/80 mmHg 

 
 
 
38.1 

 
 
 
56.3 

 
 
 
33.3 

 
 
 
42.9 

 
 
 
0.329 

Questão 6 

  Manejo clínico da DRC 
Introduzir IECA/BRA 

 
 
39.7 

 
 
56.3 

 
 
33.3 

 
 
42.9 

 
 
0.380 

Restrição proteica(0.6gr/kg/d)*
£
 31.7*

£
 6.3* 0.0

£
 17.6 0.004 

Restrição salina 52.4 62.5 73.3 58.8 0.477 
Controle lipídico*

£
 79.4* 50.0*

£
 73.3 88.2

£
 0.008 

Controle glicêmico 61.9 59.4 80.0 58.8 0.540 
Perda de peso 95.2 84.4 100.0 82.4 0.102 
Cessar Tabagismo 72.6 65.6 93.3 70.6 0.257 
REDUÇÃO DA PROTEINÚRIA- Sessão 5 
Questão 7 

     

IECA/BRA*
£
 71.4*

£
 96.9* 100.0

£
 

94.1 0.001 

Diuréticos 95.2 96.9 93.3 100.
0 

0.769 

Bloq. dos canais de cálcio não dihidropiridínicos  17.5 6.3 0.0 5.9 0.128 
Bloq. dos canais de cálcio dihidropiridínicos* 69.8* 93.8* 8.7 94.1 0.012 
Betabloqueadores 87.3 93.8 93.3 94.1 0.679 
COMPLICAÇÕES DA DRC 
Questão 8 

     

Anemia 85.7 93.8 93.3 94.1 0.533 
Doença Óssea 74.6 78.1 93.3 76.5 0.484 
Doença arterial coronariana 55.6 68.8 86.7 70.6 0.115 
Desnutrição 69.8 75.0 73.3 70.6 0.960 
Risco aumentado de complicações diabéticas 82.5 90.6 80.0 82.4 0.720 
Complicações medicamentosas 57.1 46.9 73.3 47.1 0.335 
ENCAMINHAMENTO AO NEFROLOGISTA- 
Sessão 7 
Questão 9   

     

Encaminhar ao nefrologista devido PA não 
controlada apesar do uso de 4 antihipertensivos* 

 
38.0* 

 
9.4* 

 
26.7 

 
35.3 

 
0.030 

Encaminhar ao nefrologista devido TFG < 30 
ml/min 

 
60.3 

 
84.4 

 
60.0 

 
70.6 

 
0.107 

Resultados são expressos como porcentagem dos participantes que escolheram a opção. 1 – 
p-valor da análise de variância (ANOVA). 
* e 

£ 
Representam Diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

MP- médico preceptor; R- nível de residência; PA- Pressão arterial; DRC- Doença renal 
crônica; IECA- Inibidores da enzima conversora da angiotensina; BRA- Bloqueadores dos 
receptores da angiotensina 2; AVE- Acidente vascular encefálico; TGF- Taxa de filtração 
glomerular.  
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DISCUSSÃO 

 
 
Este é o primeiro estudo desenvolvido entre médicos no Brasil, onde se 

procurou avaliar se existe uma utilização sistemática das diretrizes 

internacionais vigentes sobre a DRC, através da aplicação de um questionário 

semelhante ao utilizado no estudo de Agrawall et al,18 abordando o 

conhecimento de vários aspectos da DRC, desde a definição até o 

encaminhamento do paciente ao nefrologista.  

Os médicos do estudo em sua maioria tinham menos de 10 anos de formados 

e, embora a diretriz do KDOQI 10 tenha sido elaborada há 13 anos e a diretriz 

brasileira há 11 anos 12, poucos deles (n=20; 15.7%) utilizam alguma diretriz 

para o manejo da DRC e, entre os MR, apenas 12 (R1=7; R2=3; R3=2). No 

estudo de Agrawal et al, 18 72.4% dos médicos residentes se baseavam em 

alguma diretriz para conduzir clinicamente a DRC e 42.6% deles usavam a 

diretriz do KDOQI. McClellan et al,6 em estudo onde fazem uma auditoria 

retrospectiva em seis hospitais americanos, avaliaram prontuários de 

pacientes admitidos com diagnóstico primário ou secundário de diabetes 

(n=260) ou hipertensão (n=327) e encontraram diferenças importantes entre a 

prática médica diária e as diretrizes vigentes, mostrando assim que também 

há falhas na utilização das  mesmas.  

No presente estudo, nas sessões relacionadas aos fatores de risco, redução 

da proteinúria, complicações e encaminhamento ao nefrologista, os 

participantes apresentaram uma pontuação média superior a 60% em cada 

sessão. No entanto, nas sessões sobre a definição e classificação da DRC, 
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avaliação laboratorial e plano de ação clínica a pontuação foi menor. 

Semelhante ao presente estudo, outros também demonstram falhas no 

reconhecimento da DRC por médicos, variações nas recomendações para o 

encaminhamento ao especialista, assim como no manejo clínico.19,21,22 

Boulware et al,19 em estudo onde aplicou um questionário a 89 médicos  da 

atenção primária, 89 clínicos gerais e 126 nefrologistas, para avaliar o 

conhecimento sobre a DRC, encontrou que médicos da atenção primária 

(56%), reconheceram menos sobre a identificação de um paciente no estágio 

3-4 da DRC em comparação aos clínicos gerais (71%) e nefrologistas (96%).          

Na comparação entre os grupos (MR e MP), os MR obtiveram um melhor 

desempenho e isso pode ser atribuído ao tempo de formado dos MR em 

relação aos MP (MR=2.6±1.7 vs MP=19.8±9.6 anos), ao fato dos preceptores 

serem de diferentes áreas, além da amostra dos residentes ter sido 

constituída, na sua maioria (79.68%), por residentes de especialidades 

clínicas.  

As respostas do questionário, analisadas por sessão, não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas entre os níveis de residência, exceto 

na sessão de avaliação laboratorial, com o grupo dos R2 obtendo o melhor 

desempenho. O score geral entre os MR foi mais elevado no grupo dos R2 e 

isso demonstra que houve um incremento no aprendizado com a mudança de 

nível de R1 para R2. Essa comparação entre os residentes foi parcialmente 

diferente da encontrada no estudo de Agrawal 18, que avaliou da mesma 

forma, o conhecimento de médicos residentes de medicina interna, onde foi 

observado que o nível de conhecimento aumentou conforme o ano de 

residência (R1<R2<R3), porém todos os residentes da pesquisa eram 
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residentes de medicina interna. Esses achados diferiram do presente estudo, 

visto que, no Brasil, os R3 (26.56%) cursam outras especialidades, tais como 

cardiologia, endocrinologia, etc. Outro aspecto que pode justificar essa 

diferença é que, médicos residentes de especialidades cirúrgicas (15.62%) 

também participaram da pesquisa. No entanto, entende-se que parte do 

conhecimento baseado em novas diretrizes deve ter seu alicerce na 

graduação médica, então é de se esperar que residentes, mesmo de outras 

especialidades, adquiram essa habilidade durante sua formação, ainda 

quando aluno do curso de medicina. 

As respostas do questionário, quando analisadas como porcentagem dos 

médicos que escolheram uma determinada opção, revelaram que, sobre a 

definição e a classificação da DRC baseada nas diretrizes atuais, não há um 

conhecimento tão robusto entre médicos preceptores e residentes (MP-46.0%; 

R1-40.6%; R2-60.0%; R3-52.9%; P = 0.62). Achado semelhante foi 

encontrado no estudo de Choukem et al,23 que de maneira similar aplicou um 

questionário baseado no KDOQI aos médicos clínicos gerais e especialistas 

não nefrologistas (n=114). O estudo mostrou que somente 67 (58.8%) dos 

médicos identificou a definição correta sobre a DRC, 110 responderam a 

questão sobre a classificação da DRC, mas apenas 48 (44%) selecionaram 

corretamente que a DRC possui 5 estágios. O conceito atual sobre a DRC 

destaca a importância em definir e classificar a doença baseando-se na causa, 

na taxa de filtração glomerular e no nível de albuminúria (marcador de dano 

renal), permitindo assim a identificação dos riscos de desfechos adversos, 

relacionados ao comprometimento renal e a mortalidade 
24

. Em adição, 

permite também a diferenciação entre a lesão renal aguda e a crônica, o 
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planejamento de uma estratégia de ação clínica para cada estágio da doença 

e o tratamento específico, no caso da doença crônica.11 Na era atual dos 

smartphones, em que a tecnologia digital facilita o aprendizado com 

informações práticas em tempo real, quase todos os profissionais podem ter 

acesso a programas que calculam rapidamente a taxa de filtração glomerular, 

permitindo a classificação da DRC. 

Entre as alternativas corretas em relação aos fatores de risco, os médicos 

foram hábeis em identificar os mais conhecidos, porém o entendimento sobre 

outros fatores de risco, como o grupo étnico, obesidade e doença 

cardiovascular (coronariana), precisa ser melhorado. Intervir precocemente 

nos fatores de risco pode evitar o início da DRC ou retardar a sua 

progressão.11 Sobre a avaliação laboratorial, a maioria dos médicos 

demonstrou entendimento que a creatinina sérica isoladamente não deve ser 

considerada na avaliação do dano renal, escolhendo corretamente “creatinina 

sérica para estimar a TFG”. Outro recurso laboratorial que avalia o dano renal, 

como “fita reagente para estimar proteína ou albumina”, foi escolhido por 

poucos participantes. O item “razão albumina/creatinina ou razão 

proteína/creatinina”, foi bem marcado pela maioria dos MR, embora isso não 

tenha ocorrido entre os MP, demonstrando que os MR estão atualizados em 

relação a essa recomendação.    

Sobre o nível de PA ideal, foi observado que o maior percentual de médicos 

que responderam corretamente foi entre os R1 (56%). Na atualidade não 

existem estudos suficientes, com boa qualidade de evidência, para 

recomendar o nível alvo ideal da pressão arterial sistólica (PAS) e da pressão 

arterial diastólica (PAD) nessa população de pacientes.25-27 Apesar disso, a  
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diretriz do KDIGO sugere que, pacientes com diabetes, doença renal crônica 

e com microalbuminúria, sejam tratados para atingir um nível alvo de PAS ≤ 

130 mmHg e uma PAD ≤ 80 mmHg.25 

Em relação ao manejo clínico da DRC (questão 6), muitos médicos não 

marcaram “introduzir IECA/BRA” como parte do plano de ação clínica. A 

informação de que essas drogas podem retardar a progressão da doença 

renal já é bastante divulgada na literatura médica, consistindo em anti-

hipertensivos de primeira escolha nos pacientes com hipertensão e DRC.26,28 

Assim, o KDIGO sugere que IECA ou BRA sejam usados em adultos 

diabéticos com DRC e excreção urinária de albumina entre 30 e 300 mg/24h 

(nível de evidência 2D) e recomenda que IECA ou BRA sejam usados em 

adultos diabéticos e não-diabéticos com DRC e excreção urinária de albumina 

> 300mg/24 (nível de evidência 1B).25 Houve falhas também no conhecimento 

dos médicos sobre outras estratégias de prevenção da progressão da DRC, 

tais como restrição salina e controle glicêmico.  

A maioria dos médicos reconheceu que IECA/BRA reduzem a proteinúria 

independente do seu efeito na pressão arterial, porém foram pouco capazes 

de identificar os bloqueadores dos canais de cálcio não-dihidropiridínicos 

como outra droga que ajuda a reduzir a proteinúria (questão 7)29. Na doença 

renal devida ao diabetes tipo 1 ou 2, os IECA/BRA reduzem a excreção de 

albumina urinária, retardam o aumento na excreção de albumina e atrasam a 

progressão de micro para macroalbuminúria.30-33  

Os médicos de uma forma geral foram hábeis em reconhecer as principais 

complicações da DRC, tais como anemia, doença óssea, desnutrição e risco 

elevado de complicações diabéticas, porém, o item “complicações 
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medicamentosas” foi pouco marcado. Por fim, os médicos escolheram 

encaminhar ao nefrologista já que o paciente tinha uma TFG < 30 ml/min., 

muito mais do que devido a PA não estar controlada com o uso de 4 anti-

hipertensivos. O KDOQI recomenda encaminhar ao nefrologista quando a 

TFG < 30/ml/min/1.73 m2, porém o KDIGO, além dessa recomendação, 

acrescenta que o paciente deve ser encaminhado também nos casos de DRC 

e hipertensão refratária ao tratamento com 4 ou mais agentes anti-

hipertensivos. Estudos revelam a importância do encaminhamento precoce ao 

nefrologista comprovando que essa ação clínica é capaz de prevenir a 

progressão da DRC, reduzir o número de admissões hospitalares e a 

mortalidade.34-36 

Um aspecto que pode ser apontado como fragilidade no estudo é o fato do 

questionário, adaptado do estudo americano 18, ter como base o KDOQI.10 

Entretanto, vale salientar que na correção foi considerado a recomendação do 

KDIGO, especialmente na última questão, onde duas alternativas foram 

consideradas corretas. Por outro lado, um aspecto positivo deste estudo foi 

que o score de eficiência utilizado para a correção considerou os itens 

marcados indevidamente pelos respondedores nas questões de múltipla 

escolha, tornando a correção mais justa.  

Em conclusão, o estudo mostrou que a maioria dos médicos não utiliza de 

forma sistematizada qualquer diretriz prática para o manejo clínico da DRC. 

Embora alguns aspectos recomendados pelas diretrizes da DRC, como 

fatores de risco, redução da proteinúria, complicações e encaminhamento ao 

nefrologista estejam bem incorporados pelos médicos, outros ainda carecem 

ser reforçados. Mudanças na estratégia do ensino de graduação em medicina, 
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com a utilização cada vez maior de metodologias ativas, poderão contribuir 

para um maior interesse pelo tema e fortalecer a incorporação das diretrizes 

da DRC na prática clínica de médicos em geral. 
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5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE 

       

           Considerando a relevância da Doença Renal Crônica como um 

problema de saúde pública mundial e seu elevado custo para os sistemas 

de saúde, o estudo realizou um diagnóstico situacional do conhecimento 

sobre vários aspectos dessa enfermidade, numa amostra de médicos que 

atuam em diversas áreas. Esse diagnóstico, baseado nas diretrizes práticas 

atuais aceitas internacionalmente sobre a DRC, mostrou que, embora tenha 

sido realizado em ambiente universitário, a maioria dos médicos não utiliza 

sistematicamente essas diretrizes e dessa forma, aponta para importantes 

implicações práticas.  

            Em curto prazo, esse resultado poderá ser um instrumento de 

reflexão para o corpo docente e colaboradores, em relação ao modelo 

curricular tradicional, baseado em “disciplinas”, ainda utilizado no ensino de 

graduação em medicina na UFRN, mesmo após as inovações do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) a partir 2002.49  

           Como estratégia de intervenção, propomos a formatação de um 

minicurso a ser aplicado aos médicos preceptores e médicos residentes que 

participaram do estudo, assim como para estudantes do internato de 

medicina da UFRN. Para a organização do minicurso convidamos os 

professores e preceptores da área de nefrologia e estamos propondo uma 

atividade com duração de 4 horas, utilizando como estratégia de ensino o  

Case-Based Learning (CBL),50-52 metodologia considerada interessante 

quando se considera, na educação médica, as melhores práticas para 

aprendizagem de adultos.  

            Nesta atividade os participantes serão divididos em pequenos 

grupos, onde cada um terá o coordenador e o relator.  Os casos clínicos 

serão elaborados com base nas questões referentes às diretrizes práticas 

da DRC abordadas pelo questionário do estudo e será dividida em três 

etapas, todas com tempo pré-estabelecido. Na primeira etapa, os casos 
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clínicos serão apresentados aos grupos, tendo o coordenador o papel de 

fomentar a discussão para responder às questões solicitadas. Na segunda 

etapa o relator de cada grupo fará um resumo, no flip chart, do consenso do 

grupo. Na última etapa os coordenadores da atividade conduzirão a 

discussão no grande grupo, finalizando com um feedback com uma breve 

explanação sobre os principais dos pontos do tema, no sentido de 

sedimentar o conhecimento. Os participantes serão convidados a responder 

a uma avaliação online. 

           Nesse sentido, entendemos que o resultado do estudo poderá 

contribuir para a implantação de inovações ao modelo pedagógico do curso 

de medicina da UFRN, que vem fazendo neste ano de 2015 uma nova 

revisão curricular, com a introdução de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem em consonância com o que preconizam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de medicina a partir de 2001 

e revisadas em 2014 53,54 .  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 Este questionário tem como objetivo avaliar o nível de conhecimento dos médicos 

(incluindo médico residente) de serviços universitários sobre a Doença Renal Crônica (DRC), 

visto que estudos revelam que a DRC é subdiagnosticada entre a classe médica. Sua participação 

será muito importante, pois os resultados servirão como base para aprimorar o ensino sobre a 

doença, melhorando o diagnóstico precoce e o manejo clínico dessa importante enfermidade. 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 

Dados Sociodemográficos 

Idade:                          Tempo de formado (a): 

Sexo: (  ) Feminino      (  ) Masculino 

 Em qual instituição você concluiu a graduação? 

Você é: (  ) Médico residente   (  ) Médico preceptor/professor 

Se residente, marque seu nível: (  ) R1  (  ) R2  (  ) R3  (  ) Outro: _____________________________ 

Se residente, qual a especialidade está cursando: Clínica (  )  Cirúrgica (  )  Outra: 

Se médico/professor do hospital qual sua especialidade? 
(  ) Clinica Médica  (  ) Cirurgia Geral e Especialidades  (   ) Pediatria (   )  GO  (   ) Médico de Família  

(   ) Outra ___________________________________ 

Você usa alguma diretriz para o manejo da Doença Renal Crônica (ex.: KDOQI):  
Sim (  )  Não (  ) 

Se sim, qual?______________________________________________________________________________ 

 

Dados Relacionados à Temática: 

1. Você tem um paciente afro-americano de 49 anos na 

sua clínica. Ele não é hipertenso nem diabético. Seus 

exames laboratoriais mostram:  

 

Creatinina sérica      1.3 mg/dl 

TFG             76 ml/min/1.73m² 

EAS                       1+ proteína 

 

Os demais estudos da urina mostram proteinúria 

(quantitativo) repetido duas vezes em três meses. De 

acordo com a definição de Doença Renal Crônica (DRC): 

 

(  ) Ele tem DRC porque apresentou proteinúria testada duas 

vezes. 

(  ) Ele precisa ter TFG < 60 para ter DRC. 

(  ) Ele precisa ter novo exame de urina para avaliar 

proteinúria, porque três testes anormais sugerem DRC. 

(  ) Não sei. 

2. Qual é a Taxa de Filtração Glomerular (TFG) no 

paciente com DRC estágio III? 

 

(  ) 60-90  ml/min/1.7 

(  ) 30-60  ml/min/1.73m
2
 

(  ) 15-30  ml/min/1.73m
2 
  

(  ) <15  ml/min/1.73m
2 

(  ) Não sei 

3. Quais são os fatores de risco para Doença Renal 

Crônica? (Marcar todos que sejam fatores de risco) 

(  ) Idade > 60 anos 

(  ) Etnia afrodescendente/hispânica 

(  ) Sexo masculino 

(  ) Diabetes Mellitus  

(  ) Hipertensão Arterial Sistêmica 

(  ) Obesidade 

(  ) Lupus Eritematoso Sistêmico 

(  ) Doença Arterial Coronarian 

(  ) Uso diário de AINH 

(  ) História familiar de DRC 
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4. Que exames devem ser pedidos para avaliar o dano 

renal em um paciente que está em risco aumentado 

para a doença renal crônica? (Assinale todas as 

opções que se aplicam) 

 
(  ) Apenas creatinina sérica 

(  ) Creatinina sérica para estimar a TFG 
(  ) Uranálise 
(  ) EAS para estimar proteína ou albumina 

(  ) Albuminúria ou proteinúria aleatória  
(  ) Razão albumina/creatinina ou razão 
proteína/creatinina na urina 

(  ) Excreção de creatinina em urina de 24 horas 
(  ) Proteinúria de 24 horas 

 

5. Sua paciente de 52 anos, caucasiana, do sexo 

feminino, com diabetes mellitus tipo 2, vem a você 

com pressão arterial (PA) de 148/92 mmHg e os 

seguintes exames laboratoriais: 

 

Creatinina sérica 0,9 mg/dl 

TFGe 70 ml/min/1,73m² 

Microalbuminuria no exame de urina 58mg/g 

    

Qual é a meta da PA nessa paciente? 
 
(  ) < 140/90 mmHg              (  ) < 135/85 mmHg 

(  ) < 135/80 mmHg              (  ) < 130/80 mmHg  
(  ) < 125/75 mmHg 

 

6. Como você manejaria a DRC nessa paciente? 

(Marque todas as opções que se aplicam) 

 
(  ) Introduzir IECA/BRA*                                                             
( ) Restrição proteica na dieta (0,6g de proteína/kg/d) 

(  ) Restrição salina <2,4g/d                                                             
(  ) Controle lipídico 
(  ) Controle glicêmico                                                                    

(  ) Perda de peso 
(  ) Cessar tabagismo 

 
* IECA/BRA=Inibidores da enzima conversora de 
angiotensina/bloqueadores do receptor de angiotensina. 

 

7. Qual (is) da (s) medicação (ões) a seguir ajuda (m) a 

reduzir proteinúria independentemente de seus efeitos 

na pressão arterial? (Assinale todas as opções que se 

aplicam) 

 

(  ) IECA/BRA 
(  ) Diuréticos 
(  ) Bloqueadores dos canais de cálcio não-

dihidropiridínicos (diltiazem, verapamil) 
(  ) Bloqueadores dos canais de cálcio di-hidropiridínicos 
(anlodipino, nifedipino) 

(  ) Beta-bloqueadores 

 

8. Quais são as potenciais complicações de DRC 

quando a TFGe é <60ml/min/1,73m²? 

 

(  ) Anemia                                                                     
(  ) Doença óssea 

(  ) Doença arterial coronária                                         
(  ) AVE 
(  ) Desnutrição                                                              

(  ) Demência 
(  ) Risco aumentado de complicações diabéticas como 
retinopatia e neuropatia 

(  ) Complicações medicamentosas (por exemplo, 
insuficiência renal aguda) 

 

9. Um homem de 53 anos, caucasiano, vem a você com 

PA 178/98 mmHg. Ele não tem história de diabetes 

mellitus. Ele está em dose máxima de 

triantereno/hidroclorotiazida, lisinopril e metoprolol. 

Seus exames laboratoriais mostram: 

 

 Creatinina sérica          1,9 mg/dl 

 TFGe                            29 ml/min/1,73m² 

 Exame de urina            Sem proteinuria 

 K+ (potássio)                6,2 meq/l 

         
Qual é a ação apropriada do ponto de vista 

nefrológico? 
 
( ) Referir paciente a nefrologista já que apresenta PA 

descompensada apesar do uso de 4 anti-hipertensivos. 

(   ) Referir para nefrologista já que apresenta 

hipercalemia. 
(   ) Referir para nefrologista já que tem TFG<30 
(   ) Ele não necessita de consulta com nefrologista. 

 

 

Agradecemos pelo tempo dedicado para preencher 

esse questionário. Por favor, acrescente comentários 

acerca desse questionário:  

______________________________________ 

______________________________________ 
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APENDICE 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

Este é um convite para voc  participar da pesquisa “ AVALIAÇÃO DO 

CONHECIMENTO MÉDICO SOBRE A DOENÇA RENAL CRÔNICA NOS 

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS DE NATAL- RIO GRANDE DO NORTE- DE 

ACORDO COM A DIRETRIZ DO KDOQI ” que tem como pesquisador 

responsável  Luis Alcides de Lucena Marinho.Sua participação é voluntária,o 

que significa que você poderá desistir a qualquer momento,retirando seu 

consentimento,sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa tem como principal objetivo avaliar o entendimento dos médicos 

e residentes que atuam nos hospitais universitários  em Natal-RN sobre a 

Doença Renal Crônica(DRC). A DRC é um problema de saúde pública mundial, 

sua prevalência está crescendo consideravelmente  e o diagnóstico ainda é 

pouco reconhecido na classe médica. Caso decida aceitar o convite, você será 

submetido(a) a um questionário com perguntas objetivas onde serão 

abordados vários aspectos da doença, como por exemplo: definição, fatores de 

risco, complicações. O tempo que você gastará para responder ao questionário 

é de aproximadamente 10 minutos. Você terá o direito de se recusar a 

responder as perguntas que lhes cause constrangimento de qualquer natureza. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos e se resumem ao 

constrangimento de ter de responder sobre um  tema  que você pode não ter 

um conhecimento mais específico ou de não se sentir seguro em relação as 

respostas, porém é importante esclarecer que sua identidade será preservada. 

Essa pesquisa irá trazer como benefício  a oportunidade de auto avaliação 

sobre o tema, já que os participantes terão acesso as respostas através de um 

curso de capacitação, aplicado logo em seguida a apuração dos dados do 

questionário. Além da autoavaliação, os participantes terão a chance de 

aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto  através do curso de 

capacitação, melhorando a detecção precoce da doença.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado 

em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro, por um 

período de cinco anos e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os voluntários, apenas em congressos e em publicações científicas. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa,você 

será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a 

indenização. 
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Este documento foi impresso em duas vias, uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável. Toda  dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Luis Alcides de Lucena Marinho, 

no email: lulanefro@gmail.com, ou pelo telefone 84-99746999. Dúvidas a 

respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao comitê de ética 

em pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, situado à Av.: Nilo 

Peçanha 620, Petrópolis Natal/RN. Fone: 33425003. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, 

os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da 

pesquisa” Educando médicos a diagnosticar precocemente a Doença Renal 

Crônica”. Autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas  em 

congressos e publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

Participante da 

pesquisa:_________________________________________________ 

Assinatura______________________________________________________ 

Pesquisador responsável: Luis Alcides de Lucena Marinho 

Assinatura______________________________________________________ 

Endereço profissional: Hospital Universitário Onofre Lopes. Avenida Nilo 

peçanha 620 – Petrópolis 

CEP – 59012-300 Natal/RN. Fone (84) 3342500 
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