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RESUMO 

 

Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC), atualmente, atinge proporções 

epidêmicas no mundo e, apesar do esforço empenhado para o ensino da abordagem 

apropriada desta doença, estudos têm identificado lacunas no conhecimento da 

DRC, surgindo a necessidade de buscar estratégias pedagógicas que auxiliem no 

seu processo de ensino-aprendizagem. Objetivos: Avaliar a ferramenta Interactive 

Spaced Education (ISE) para o aprendizado de estudantes de medicina do 2º, 3º e 

4º anos, em um curso extracurricular sobre DRC, objetivamente e sob a perspectiva 

do aluno. Métodos: Trata-se de um estudo quase-experimental cuja população foi 

composta por estudantes de medicina do 2º, 3º e 4º ano inscritos no curso de 

extensão sobre DRC, com duração de 6 semanas, ofertado para duas turmas no 

segundo semestre letivo, por meio de aula expositiva e ferramenta online ISE. O 

programa ISE foi composto por 3 ciclos, com 20 itens cada, os quais se repetiam em 

todos os ciclos. Foram calculados a taxa de participação da ISE nas duas turmas, 

extrato de desempenho progressivo entre os alunos que concluíram > 75% dos itens 

da ISE, além da avaliação da ferramenta pelos alunos através de questionário com 

score de Likert e questões abertas sobre opinião e sugestões. Resultados e 

discussão: 47 alunos participaram do curso nas duas turmas. Demonstrou-se, 

através do teste de Friedman, que houve efeito da utilização da ferramenta ISE 

sobre a melhoria no desempenho dos estudantes e, por meio da correção de 

Bonferroni, evidenciou-se que foi significativa a diferença entre o primeiro e o 

terceiro ciclo. Os alunos julgaram a estratégia útil para reforço de aspectos-chave e 

prática profissional, além de demonstrarem interesse em participar de outras 

atividades com o uso da referida ferramenta. Também, identificaram no curso as 

vantagens dos efeitos de teste e espaçamento da ISE. Conclusão: A ISE mostrou-

se eficaz ao melhorar o desempenho discente e apresentou boa aceitabilidade entre 

os alunos que completaram o programa.   

 

Palavras-chave: Tecnologia educacional. Educação a distância. Educação médica. 

Insuficiência Renal Crônica. 



 

ABSTRACT 

 

Background: Chronic Kidney Disease (CKD) currently reaches epidemic proportions 

in the world and despite the effort to teach the appropriate approach to this disease, 

studies have identified gaps in the knowledge of CKD, emerging the need to seek 

pedagogical strategies that help in its teaching-learning process. Aims: To evaluate 

the Interactive Spaced Education (ISE) tool for the second-, third-, and fourth-year 

medical students learning in an extracurricular course on CKD, objectively and from 

the perspective of the student. Methods: It is a quasi-experimental study whose 

population was composed of second-, third-, and fourth-year medical students 

enrolled in a CKD extension course, lasting 6 weeks. The course was offered to two 

classes in the second semester, using lecture and ISE online tool. The ISE program 

was composed for 3 cycles, with 20 items each that were repeated in all cycles. The 

ISE participation rate in the two groups and progressive achievement among 

students who completed > 75% of ISE items were calculated. The tool has been 

evaluated by the students through a Likert score questionnaire and open questions 

about opinion and suggestions. Results and discussion: Forty-seven students 

participated in the course in both classes. It was demonstrated through the Friedman 

test that there was an effect of the use of the tool on the improvement in student 

performance, and through the Bonferroni correction, it was evidenced that the 

difference between the first and third cycle was significant. The students judged the 

strategy useful for reinforcing key aspects and for professional practice, in addition to 

showing interest in participating in other activities with the use of the tool. Students 

have identified the benefits of test and spacing ISE effects. Conclusion: ISE was 

effective in improving performance and presented good acceptability among students 

who completed the program. 

 

Keywords: Educational Technology. Education  Distance. Education Medical. Renal 

Insufficiency Chronic. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

 Nas últimas décadas, o número absoluto de mortes causadas por doenças 

não-transmissíveis tem aumentado progressivamente, impulsionado pelo 

envelhecimento e crescimento populacional (1), assim como as taxas de incidência, 

prevalência, morte e anos de vida ajustados por incapacidade pela Doença Renal 

Crônica (DRC) aumentaram substancialmente.  

O aumento da incidência de DRC foi impulsionado pela epidemia global de 

diabetes e, em menor grau, pela hipertensão. De 1990 a 2016, a taxa de mortalidade 

por todas as causas diminuiu, incluindo as doenças transmissíveis (DTs) e não-

transmissíveis (DNTs). No entanto, as taxas de mortalidade por DRC e diabetes 

aumentaram, representando uma divergência nas tendências das taxas de 

mortalidade, a qual é reflexo da falta de progresso no manejo das patologias em 

questão (2). 

No Brasil, o número de pessoas com DRC ainda é incerto. A partir de 

inquéritos populacionais, estima-se que cerca de 3 a 6 milhões de brasileiros são 

portadores da doença e pouco mais de 100 mil realizam tratamento dialítico. Esses 

dados indicam a necessidade de ampliação de acesso aos serviços de saúde, a fim 

de permitir o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno (3). 

 O manejo da maioria dos fatores de risco e da própria DRC, em seus estágios 

iniciais, é realizado por médicos que atuam na Atenção Primária. Portanto, o 

reconhecimento e tratamento adequado da DRC e suas complicações são 

imperativos para melhoria da morbimortalidade de pacientes portadores da doença 

(4). 

O risco de doença cardiovascular e mortalidade aumenta proporcionalmente 

ao estágio da DRC. A justificativa para o rastreio de indivíduos em risco para DRC é 

permitir a detecção precoce da doença, possibilitando intervenções em fatores de 

risco modificáveis, com o objetivo de retardar a sua progressão. Além disso, visa 

identificar indivíduos em risco de complicações nas comunidades, incluindo doença 

cardiovascular, morbidade e mortalidade associadas. Várias diretrizes de rastreio, 

dirigidas principalmente para indivíduos de alto risco, foram lançadas e implantadas 

em todo o mundo (5). 

O Ministério da Saúde, através da portaria 389, de 13 de março de 2014, 

define os critérios para a organização da linha de cuidado da Pessoa com DRC, 
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baseando-se em diretrizes como: foco da atenção nas necessidades de saúde da 

população, coordenado pela Atenção Básica e contemplando todos os níveis de 

atenção; diagnóstico precoce, de modo a identificar as pessoas com esta doença; e 

implementação da estratificação de risco desta população, de acordo com a 

classificação do seu estágio clínico (6). 

É necessário enfatizar que a Terapia Substitutiva Renal exige a adoção de 

procedimentos complexos, desempenhados por equipes de médicos e enfermeiros 

especialistas, o que se torna extremamente custoso (7). Neste contexto, é essencial 

predizer a progressão da DRC para o direcionamento de intervenções terapêuticas 

adequadas e o planejamento da assistência prestada à população (5). 

Compreendendo que, atualmente, a DRC atinge proporções epidêmicas no 

mundo e, embora um grande esforço na educação médica tenha sido focado para o 

ensino da abordagem apropriada para seu manejo, vários estudos têm identificado 

lacunas significativas no diagnóstico e manejo desta patologia e de suas 

complicações. Estas lacunas têm implicações clínicas importantes para os pacientes 

porque a graduação e a residência médica representam períodos críticos para o 

fornecimento de educação efetiva na identificação, bem como no reconhecimento e 

tratamento de pacientes em risco de desenvolver a referida doença (4). 

No estudo de Choukem et al. evidenciou-se que clínicos gerais e especialistas 

não-nefrologistas possuem significativo conhecimento sobre os principais fatores de 

risco da DRC, suas principais complicações e Terapia Renal Substitutiva (TRS). No 

entanto, eles não demonstraram estar bem informados sobre a definição, o 

estadiamento, o diagnóstico e indicação de encaminhamento ao nefrologista(8).  

No estudo de Agrawal, os residentes demonstraram desconhecer a influência 

da DRC sobre o risco de eventos cardiovasculares, bem como sua associação com 

complicações metabólicas. E, embora a maioria dos entrevistados reconhecessem a 

anemia e a doença óssea como complicações da DRC, uma grande proporção deles 

não conseguiu gerenciá-los com competência, demonstrando assim um 

conhecimento inadequado dos protocolos de manejo (9).  

Em sua pesquisa, Israni et al. identificaram que, em serviço de atenção 

primária, o manejo de pacientes com DRC estava abaixo do ideal para controle da 

pressão arterial, uso de Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA) ou 

de Bloqueadores de Receptores da Angiotensina II (BRA), medida de proteinúria e 

taxa de referência ao especialista(10). 
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Estudo realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

mostrou que apenas 16% dos médicos, entre residentes e preceptores, utilizavam 

alguma diretriz para o manejo da DRC. Ademais, evidenciou uma pontuação menor 

nas sessões sobre definição, classificação, avaliação laboratorial, plano de ação 

clínica e, por outro lado, maior pontuação nas sessões sobre fatores de risco, 

redução da proteinúria, complicações e encaminhamento ao nefrologista (11). 

 Atualmente, a articulação entre o ensino e os serviços de saúde no processo 

de formação profissional vem sendo enfatizada pelo Ministério da Saúde (MS). Este 

processo consiste na integração entre os movimentos de transformação da 

graduação em saúde e as mudanças nas práticas profissionais a partir da reflexão 

sobre a realidade e produção do cuidado, visando à modificação do modelo 

assistencial vigente (12,13).  

 Esta aproximação entre academia e os serviços de saúde funciona como 

estratégia importante para a formação de recursos humanos que atendam aos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e ao perfil de profissional 

médico preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Medicina de 2014 (12,14), demonstrando que as propostas curriculares para 

formação em medicina apresentam interface com as diretrizes do SUS e exigindo o 

investimento em propostas que visam à inovação dos processos de ensino e 

aprendizagem (12,15). 

A educação médica, nas últimas décadas, vem passando por significativa 

transformação para um modelo centrado no aluno, que incorpora várias modalidades 

de aprendizagem, utilizando tecnologias da informação e comunicação. Os 

benefícios da educação online incluem a aprendizagem auto espaçada e em 

conveniência, cada vez mais pertinente, dada à amplitude crescente do 

conhecimento médico esperado de estudantes de medicina e restrições crescentes 

em horas de serviço (4). 

Neste contexto, o uso da tecnologia na educação médica vem sendo 

enfatizado com mais frequência, sendo crescente o desenvolvimento de tecnologias 

que apoiem novos métodos de aprendizagem pelos educadores, promovendo a 

prestação eficiente dos cuidados de saúde, melhorando a qualidade da assistência e 

integrando o ensino aos registros de saúde eletrônicos e a outras ferramentas de 

suporte para alunos e residentes (16).  

A Educação a distância engloba uma ampla variedade de ferramentas, 
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conteúdos, objetivos e abordagens pedagógicas. A aprendizagem pode ser 

totalmente eletrônica ou uma combinação entre o ensino presencial e o digital, 

denominando-se de híbrido. Segundo a literatura, a aprendizagem é mais 

influenciada pela estratégia instrucional e conteúdo do que pela tecnologia utilizada 

para fornecer o conteúdo (17).  

Dentre as ferramentas de ensino online, destaca-se a Interactive Spaced 

Education (ISE), um sistema que, repetidamente, testa e educa alunos com material 

curricular distribuído por e-mail, em intervalos de tempo espaçados. Este programa 

de educação online é composto por itens que, por sua vez, são constituídos pelos 

componentes avaliativo e educacional. O componente avaliativo consiste em 

questões de múltipla escolha e o componente educacional é formado por 

explanação acerca do tema (18).   

Os itens são enviados através de e-mails interativos a cada 1 ou 3 dias e 

repetidos em intervalos fixos. Ao clicar nos e-mails, os alunos enviam respostas às 

perguntas e recebem "feedback" imediato. Ensaios aleatórios demonstraram que a 

ISE é educacionalmente eficaz, além de ser bem aceita por alunos que vão desde 

estudantes de medicina até médicos preceptores (19,20).  

Assim, esta forma inovadora de educação online baseia-se em dois efeitos 

psicológicos: o de espaçamento e o de teste. O efeito de espaçamento refere-se à 

descoberta de que o contato com determinado material educacional repetitivamente, 

em intervalos espaçados, aumenta a aquisição e a retenção do conhecimento em 

comparação com a apresentação concentrada do mesmo material. Já o efeito de 

teste refere-se ao achado de que o processo de teste não meramente mede o 

conhecimento, mas altera o processo de aprendizagem para melhorar 

significativamente a retenção do conhecimento.  

Nesta perspectiva, até o momento, em estudos randomizados, comprovou-se 

que a educação espaçada melhorou a aquisição do conhecimento, reforçou a 

retenção de conhecimento, melhorou a capacidade do aluno de auto avaliar seu 

desempenho e modificou condutas (21).  

Feedback é uma importante habilidade de ensino, considerada crítica para a 

aprendizagem efetiva, porém pouco utilizada; embora educadores médicos 

enfatizem o uso frequente do feedback como ferramenta fundamental de ensino. 

Neste cenário, a ISE pode ser uma maneira efetiva de melhorar o ensino e as 

habilidades de feedback, como demonstrado em estudo com residentes e internos, 
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principalmente por tratar-se de uma metodologia que independe de tempo e lugar 

(22).  

A avaliação é efetiva quando possibilita engajar o estudante em seu processo 

de aprendizagem, garante o feedback de seu progresso e permite a compreensão 

sobre seu desempenho, especialmente no que diz respeito às competências que 

necessitam ser aprimoradas (23). É importante entender que a avaliação é 

elaborada com a participação de toda a equipe participante do processo de ensino-

aprendizagem, levando em conta as necessidades concretas da sociedade (24,25). 

A ISE permite a avaliação objetiva do conhecimento em tempo real, ao 

fornecer um extrato do desempenho individual e possibilitar o acompanhamento da 

progressão do aluno, sendo uma estratégia útil para compor um programa de 

avaliação formativa (26). A compreensão do processo de avaliação permite o 

acompanhamento da aprendizagem, ao identificar avanços e dificuldades, assim 

como dimensionar dispositivos favorecedores de mudanças e orientar tomada de 

decisões (27). 

Os programas de ISE podem ajudar os docentes a identificar onde estão 

concentradas as lacunas mais amplas do conhecimento, bem como ajudá-los a 

preenchê-las dentro de suas limitações. Esta metodologia permite introduzir 

princípios e reforçar conceitos e, mesmo que os tópicos não sejam aprofundados, o 

foco nos conceitos gerais é importante para a prática médica em várias 

especialidades (28).  

Desta forma, o ato de planejar permite a reflexão sobre o cotidiano da prática, 

a definição de prioridades de ensino e a tomada de decisão acerca da necessidade 

de aprofundamento em determinadas áreas e utilização de estratégias pedagógicas 

específicas, sendo fundamental para construção de conhecimentos (27). 

Neste sentido, a ISE pode, efetivamente, melhorar o comportamento do aluno 

através da extrapolação do material de treinamento para circunstâncias da prática 

diária (22). Conforme demonstrado em pesquisa realizada na UFRN com estudantes 

de medicina do 2º ano, a ISE proporcionou uma melhoria expressiva em habilidades 

clínicas na área cardiovascular(29). Logo, pode ser adequada para a educação 

médica por acomodar intervalos de tempo restritos, dentro de cargas horárias 

extensas, ocupadas com atividades da graduação, além de permitir cronogramas 

variados e múltiplos cenários clínicos (22). 

As desvantagens da abordagem espaçada são representadas pela 
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necessidade de que os alunos tenham à sua disposição aparelhos eletrônicos e 

acesso à internet, maior tempo gasto dos docentes para planejamento e execução 

do que normalmente o ensino tradicional necessitaria, possíveis redundâncias 

quando utilizadas por vários professores e diminuição dos tempos livres para 

aprendizagem de outros assuntos (30).  

 Desta forma, o que impulsionou a realização deste trabalho foi o encontro, na 

literatura, de várias lacunas no conhecimento de estudantes e médicos  sobre DRC, 

uma doença de proporções epidêmicas na atualidade, bem como a necessidade de 

identificar as potencialidades e dificuldades do uso da ferramenta ISE para o ensino 

da patologia em questão, de forma objetiva e sob a perspectiva dos alunos de 

medicina, futuros profissionais da atenção primária, a qual é responsável por grande 

parte da assistência prestada aos pacientes com DRC.  

Assim sendo, a comprovação da efetividade da referida ferramenta para 

aquisição de conhecimento, reforço de aprendizado prévio, avaliação formativa e 

desenvolvimento da competência de auto avaliação sustenta a realização desta 

pesquisa. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

 

• Avaliar a ISE como ferramenta de ensino da DRC em um curso de extensão 

voltado para estudantes do 2º, 3º e 4º anos da graduação de Medicina. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

• Elaborar itens de ISE para o ensino da DRC. 

• Medir a retenção de conhecimento sobre DRC entre os estudantes do 2º, 3º e 

4º anos da graduação de Medicina inscritos em um curso de extensão que 

utilizou a ferramenta ISE. 

• Avaliar a aplicação da ferramenta ISE, utilizada para o ensino da DRC, pelos 

estudantes de Medicina do 2º, 3º e 4º anos inscritos no curso de extensão. 

• Conhecer a percepção dos estudantes participantes do curso sobre o uso da 

ISE para a aprendizagem da DRC. 
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3 MÉTODOS 
 

3.1 População 
 

A população desta amostra foi composta por 47 alunos do segundo, terceiro e 

quarto anos da Graduação de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, inscritos no Curso de Iniciação ao Cuidado do Paciente com Doença Renal 

Crônica, realizado no período de 08 de outubro a 14 de dezembro de 2018, com o 

objetivo de estimular os estudantes a participarem da pesquisa, já que a carga 

horária poderia ser utilizada como carga horária de atividades complementares da 

graduação. Os alunos foram recrutados por e-mail e através de convite presencial 

para inscrição no curso de extensão, sendo a participação estritamente voluntária, a 

fim de cumprir com o propósito de formar turmas de aproximadamente 30 alunos. 

O método utilizado para constituir a amostra foi amostragem por 

conveniência, pois os participantes do estudo foram os alunos do curso de medicina 

do segundo, terceiro e quarto anos, os quais se inscreveram no curso de Iniciação 

ao Cuidado do Paciente com DRC, no período de 01/10/18 a 14/10/18. 

Para ministrar a aula e enviar os feedbacks diariamente, de forma adequada, 

a turma foi limitada a 34 alunos. Por isso, formaram-se duas turmas com 47 alunos 

no total, dispostos da seguinte maneira: 34 estudantes inscritos na primeira semana 

(01/10/2018 a 07/10/2018) e 13 alunos, na segunda semana (08/10/2018 a 

14/10/2018). Do total de participantes das duas turmas, 20 alunos completaram mais 

de 75% do programa ISE. 

O projeto foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, sendo aprovado sob o parecer de número 2.809.536, 

conforme Resolução 466/12. 

 

3.2 Delineamento da pesquisa  
 
 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, quase-experimental, exploratória, 

longitudinal, prospectiva, de abordagem quantitativa descritiva(31) e qualitativa, que 

utilizou estratégia de triangulação concomitante, a qual consiste na coleta de dados 

quantitativos e qualitativos simultaneamente, e depois, na comparação entre eles, 

com o objetivo de determinar convergências, diferenças e combinações (32). A parte 
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quantitativa quase-experimental foi realizada utilizando o desenho série temporal 

interrompida com um grupo, cujo fenômeno de interesse é medido ao longo do 

tempo e, em algum momento, é inserida a intervenção, envolvendo um único grupo 

(33). 

O curso foi realizado entre 8 de outubro de 2018 e 14 de dezembro de 2018, 

tendo sido ofertado para as duas turmas no mesmo período. As estratégias didáticas 

utilizadas foram: ISE e uma aula expositiva, ambas sobre DRC conforme as 

recomendações do Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), uma 

organização internacional sem fins lucrativos que desenvolve e implementam 

diretrizes de práticas clínicas baseadas em evidências em doenças renais.  

O conteúdo da ISE, por sua vez, foi composto por 03 ciclos, cada um com 20 

itens, que se repetiram em todos os ciclos. Cada item da educação espaçada 

consistiu em um componente avaliador (uma questão de múltipla escolha) e um 

componente educacional (a resposta e a explicação), como demonstrado nas 

Figuras 2 e 3. 
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Figura 4 - Componente avaliativo de item da ISE  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Figura 5 - Componente educacional de item da ISE 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Os itens da ISE foram construídos a partir de objetivos educacionais 

norteados pela matriz de competências essenciais para formação de médico 

generalista do curso de graduação em Medicina da UFMG, perpassando pelos 

domínios de Atenção Integral à Saúde da Pessoa, Conhecimento Médico e Gestão 

do Conhecimento (34).  Os componentes avaliativos dos itens basearam-se em 

questões sobre DRC já utilizadas em pesquisa prévia (11) e validadas por dois 

especialistas em Nefrologia. Assim, os itens foram distribuídos em 05 domínios 

principais, conforme os temas abordados pelo KDIGO 2012 (Quadro 1). 

 

Quadro 3 - Objetivos educacionais de cada domínio do programa ISE sobre DRC 

Domínio Objetivos 

Definição e 
Classificação 
da DRC 

Compreender estratégias de diagnóstico e 
classificação da DRC. 

Avaliar o próprio 
erro e a 

capacidade de 
desenvolver 

competências 
para sua 
formação 

Identificação e 
predição de 
progressão 

Diagnosticar as condições clínicas que corroboram 
para o desenvolvimento e progressão da DRC. 
Indicar e interpretar os principais exames 
complementares que subsidiam o diagnóstico da 
DRC e de sua progressão.  

Manejo da 
progressão 

Compreender a terapêutica das patologias 
consideradas fatores de risco para DRC. 

Complicações 
da DRC 

Propor intervenções terapêuticas para as principais 
complicações da DRC (anemia e DMO), baseadas 
em evidências científicas.  

Referências ao 
especialista 

Reconhecer o campo de atuação da Atenção 
Primária no manejo da DRC e saber encaminhar o 
paciente a outro nível de atenção. 

Fonte : Elaborada pela autora (2018) 

Desta forma, os itens da ISE foram enviados aos alunos através do Google 

Docs e, após envio da resposta, os participantes foram imediatamente apresentados 

a uma página da web que exibia a resposta correta e uma explicação sobre o 

assunto (o componente educacional).    

Para as duas turmas, cada ciclo durava duas semanas, sendo enviadas duas 

questões por dia, de segunda a sexta. Cada componente avaliativo era composto 

por quatro alternativas, sendo apenas uma correta. Todo o programa ISE foi 

realizado dentro de seis semanas para os alunos nas duas turmas. (Figura 4).  
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Figura 6 - Timeline do Curso de Iniciação ao Cuidado do paciente com DRC 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

No fim do curso, foram aplicadas questões já validadas em pesquisa prévia 

acerca da estratégia pedagógica ISE, do tipo questionário Likert (35). Aos alunos, foi 

perguntado se eles acreditavam na melhora da própria prática no manejo da DRC e 

suas complicações por meio da estratégia ISE; se seria um método eficaz na 

aprendizagem e no reforço dos principais aspectos da DRC; se o método ISE era 

agradável e envolvente; e se gostariam de utilizar a ISE em outras disciplinas do 

curso de graduação. Também, foram questionados sobre o uso da ferramenta e a 

sugestão de intervalo de tempo e repetição das questões. Este questionário também 

foi administrado via Google Docs pelos alunos em cada turma, após a conclusão do 

ciclo 3. 

 

3.3 Análise dos dados 
 
 

Os desfechos primários do estudo foram o desempenho obtido nos 

componentes avaliativos pelos estudantes que completaram > 75% do programa ISE 

e a avaliação da ferramenta, também pelos estudantes, através do questionário 

Likert e da análise do conteúdo de Bardin.  

A análise inferencial foi realizada comparando-se as medianas das notas dos 
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alunos que completaram > 75% do programa ISE, obtidas através dos componentes 

avaliativos de cada ciclo (ciclos 1, 2 e 3). Devido à amostra reduzida, optou-se pelo 

teste de Friedman, um teste não-paramétrico, que deve ser utilizado em 

observações emparelhadas nas quais os mesmos sujeitos são distribuídos por 3 ou 

mais situações experimentais(36). O software utilizado foi o SPSS versão 25. 

A avaliação do programa ISE pelos alunos utilizou questionário Likert, no qual 

as notas 1 e 5 corresponderam, respectivamente, a concordo totalmente e discordo 

totalmente. Esse questionário foi analisado através do uso do coeficiente Alfa de 

Cronbach, por permitir identificar as assertivas que conferiram validade interna ao 

questionário aplicado.  

O aprofundamento da percepção dos estudantes sobre o uso da ISE se deu 

pela análise de conteúdo de Bardin. Por fim, os desfechos secundários foram dados 

demográficos, taxa de participação no programa ISE e opinião sobre intervalo e 

número de itens enviados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
  Esta pesquisa obteve como produtos a elaboração de um trabalho de 

conclusão do curso de Medicina, um artigo científico que ainda será submetido, o 

curso sobre DRC e o desenvolvimento de itens de ISE para o ensino da patologia 

em questão. 

  Desta forma, o trabalho de conclusão de curso do aluno José Paulo Ribeiro 

Júnior foi baseado nos dados obtidos com o primeiro ciclo aplicado aos alunos da 

turma 1, no qual ele apresentou as lacunas do conhecimento sobre a patologia entre 

os alunos inscritos no curso. A presente pesquisa forneceu subsídios para 

elaboração de artigo científico, a ser submetido à Revista Brasileira de Educação 

Médica.  

  O produto educacional foi a elaboração de itens de ISE sobre a DRC, que 

podem servir tanto para avaliação inicial das lacunas de conhecimento sobre o tema 

quanto para avaliação do progresso dos alunos, conforme detalhado no anexo B. 

  Os quarenta e sete alunos que iniciaram o programa ISE estavam distribuídos 

conforme Tabela 1. 

   

Tabela 6 -  Dados demográficos e taxa de respostas dos estudantes de acordo com 
a turma 

Turma 1 
 

Ano da 
Graduação 

2º ano 01 

3º ano 12 

4º ano 21 

Sexo Feminino 18 

Masculino 16 

Idade 18-24 anos 28 

25-29 anos 3 

30-39 anos 2 

40-49 anos 1 

Taxa de 
respostas 

62,5% 

Turma 2 
 
Ano da 
Graduação 

2º ano 01 

3º ano 06 

4º ano 06 

Sexo Feminino 05 

Masculino 08 

Idade 18-24 anos 11 

25-29 anos 1 

30-39 anos 1 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 
 

 Dentre os alunos inscritos no curso, a maioria era do 4º ano, seguidos pelos 

estudantes do 3º e 2º anos; 24 alunos eram do sexo feminino e 23, do sexo 

masculino; e grande parte deles apresentava idade entre 18 e 24 anos. A taxa de 

participação foi maior no primeiro grupo (Turma 1: 62,5%), provavelmente porque 

boa parte do curso ofertado à Turma 2 coincidiu com atividades avaliativas do final 

do semestre. Neste aspecto, o resultado foi inferior ao encontrado em estudos que 

utilizaram ISE para ensino de exame físico(18) com alunos do 2º ano (78%)  e com 

alunos de 3º ano (85%), em um programa de urologia (37); provavelmente porque 

este curso não fez parte do currículo da graduação e não houve incentivo financeiro, 

ao contrário dos estudos americanos. 

A Tabela 2 demonstra os dados da estatística descritiva, em que a média, 

mediana e soma dos postos foi maior no ciclo 3. O teste de Friedman não utiliza os 

valores dos dados diretamente, mas sim os postos ocupados por eles. O posto 

corresponde ao número indicador da posição da nota do aluno, após ordenação no 

ranking das notas em cada ciclo(36). 

 

Tabela 7 - Estatística descritiva das notas obtidas nos componentes avaliativos pelos 
alunos que completaram > 75% do programa ISE 

Ciclo N Média 
Desvio-
padrão 

Mediana 
Soma dos 

postos 

Média 
dos 

postos 

C1 20 11,45 2,139 11 28,5 1,43 

C2 20 13,20 3,563 14 43 2,15 

C3 20 14,55 3,471 15,5 48,5 2,43 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Tabela 8 - Estatística de teste 
 

Teste de Friedman 

N Qui-quadrado Grau de liberdade Significância 

20 11,861 2 0,003 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

40-49 anos 0 

Taxa de 
respostas 

42,5% 
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Conforme Tabela 3, o Teste de Friedman demonstra que existe diferença 

entre as notas dos ciclos [X²(2) = 11,861; p < 0,005]. Logo, é rejeitada a hipótese 

nula de que os desempenhos dos alunos não sofrem efeito conforme o ciclo, a um 

nível de significância de 5%. Para comparar as médias entre os ciclos, foi utilizado o 

método da correção de Bonferroni. 

 

Tabela 9 - Comparação entre as médias dos ciclos 

Comparação 
Diferença 

dos postos 

Erro 
padrão 
postos 

Erro 
diferença 

dos postos 
Significância 

Significância 
ajustada 

C1 – C2 -0,725 0,316 -2,293 0,022 0,066 

C1 – C3 -1 0,316 -3,162 0,002 0,005 

C2 – C3 -0,275 0,316 -0,870 0,385 1,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Legenda: C1: Ciclo 1. C2: Ciclo 2. C3: Ciclo 3. 

 

Como destacado na Tabela 4, o teste de comparações múltiplas mostrou que 

as notas do ciclo 3 diferem das notas do ciclo 1. Desta forma, fica demonstrado que 

houve uma melhora na evolução de desempenho dos alunos quanto ao ciclo e, 

como mostra o teste, trata-se de evolução significativa ao nível de 5% quanto à 

passagem do ciclo 1 para o 3.  

Assim como demonstrado em estudo realizado em 2007, com estudantes do 

3º ano no estágio de urologia, a educação espaçada pode melhorar 

significativamente a retenção de conhecimento por parte dos alunos e este 

fenômeno está relacionado com a duração de recebimento dos e-mails da educação 

espaçada (37).  

O processo de codificação do conteúdo em aprendizagem na memória a 

longo prazo precisa de oportunidades para ensaio e repetição, preferencialmente em 

abordagens de aprendizagem autorreguladas, e um curso com conceito espaçado 

fornece mais tempo para este tipo de elaboração. Outro mecanismo de consolidação 

da memória é o sono, uma vez que a distribuição espaçada da aprendizagem pode 

permitir mais fases do sono, especialmente se for esperado que o conteúdo seja 

relevante para uma recuperação futura (30).  

A repetição é vista como uma forma de testar e reforçar os conhecimentos 

adquiridos previamente (38). Um estudo demonstrou que a aprendizagem espaçada 

em ratos melhora a longevidade neuronal no hipocampo e a força da memória dos 
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ratos se correlaciona com o número de novas células nesta região do cérebro(39).  

O efeito de teste potencializa os benefícios da educação espaçada, conforme 

demonstrado em pesquisa que utilizou ISE em residência de urologia, evidenciando 

melhoria nas principais áreas de conteúdo que persistiram por 2 anos, após o fim da 

intervenção. A recuperação de informações através de testes, em comparação com 

o estudo sozinho, mostrou aumentar a capacidade recordação de conteúdos(26). 

O feedback aumenta os ganhos alcançados com o efeito de teste por meio de 

dois mecanismos: reforço de respostas corretas e correção de palpites incorretos. 

Acredita-se que o reforço/correção é mais efetivo quando fornecido imediatamente 

após o estímulo. Já o feedback tardio pode corresponder a uma oportunidade de 

reestudo e, no caso da resposta incorreta, permite que o aluno a esqueça e abre o 

caminho para codificar a resposta correta(40). 

Conforme demonstra a Tabela 5, que exibe os valores obtidos para o 

coeficiente alfa de Cronbach (0,92), a consistência interna do questionário foi 

excelente (41). Os itens considerados relevantes para avaliação da ferramenta 

foram: a ISE considerada eficaz para aprender/reforçar aspectos-chave, interesse de 

participar de outros cursos com a ferramenta e contribuição para a prática 

profissional no contexto da DRC. Assim, a avaliação de que a ferramenta irá 

contribuir para prática futura dos estudantes foi reforçada através da demonstração 

de que se trata de uma estratégia eficaz para melhorar o comportamento de 

estudantes por meio da extrapolação do material de treinamento para circunstâncias 

reais da prática diária(22). 

  A aceitabilidade da ISE também já havia sido demonstrada em estudos 

prévios com alunos de medicina do 2º e do 3º anos, em Harvard, nos quais os 

participantes perceberam que se tratava de uma ferramenta educacional eficaz e 

quase todos indicaram que gostariam de participar de programas de ISE no futuro 

(18,37).    

Acredita-se que a boa aceitabilidade da educação espaçada, neste curso,  

deve-se aos mesmos motivos apontados por Kerfoot et al, em seu estudo: facilidade 

do uso do sistema de distribuição dos itens da educação espaçada, relevância 

imediata do conteúdo e a importância que os alunos atribuem ao aprendizado do 

conteúdo apresentado (18). Contrariamente, Kerfoot et al encontraram uma 

aceitabilidade razoável em estudo com programa educacional online, cuja 

importância do conteúdo (competências práticas baseadas em sistemas de saúde) 
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não era compreendida pelos estudantes como uma necessidade de 

aprendizado(42).  

  

Tabela 10 - Percepção do estudante sobre a ferramenta ISE utilizada no curso sobre 
DRC 

Questões N Média 
Desvio 
Padrão 

Correlação 
de item total 

corrigida 

Alfa de 
Cronbach 
se o item 

for 
excluído 

A utilização da ISE neste 
curso de extensão 

contribuirá para uma 
melhor prática 

profissional em relação 
ao tratamento da DRC. 

22 1,82 1,181 0,831 0,902 

A estratégia pedagógica 
ISE foi eficaz como um 
método para aprender / 
reforçar aspectos-chave 
do tratamento da DRC. 

22 1,59 1,098 0,937 0,882 

A estratégia ISE é 
envolvente e agradável. 

22 2,18 1,259 0,728 0,924 

Eu gostaria de participar 
de outros cursos 

relacionados à saúde, se 
oferecidos no formato 

ISE. 

22 1,59 1,008 0,886 0,895 

A participação na 
estratégia ISE não 
atrapalhou minhas 
outras atividades 

estudantis. 

22 1,55 1,184 0,675 0,933 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
Legenda: Alfa total = 0,929. ISE: Interactive Spaced Education. DRC: Doença Renal 
Crônica. 

  

Com vistas a compreender a percepção do estudante sobre a metodologia 

utilizada na pesquisa, os dados coletados previamente foram analisados por meio da 

análise categorial que, conforme Bardin, consiste no desmembramento do texto em 

categoriais agrupadas analogicamente(43).  

O processo de formação das categorias foi realizado da forma orientada por 

Bardin (1977) e, após a leitura flutuante, a exploração foi estruturada através da 

codificação, que se deu em função da repetição das ideias, constituindo-se em 
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unidades de registro para, então, efetuar-se a categorização progressiva, conforme 

demonstrado no Quadro 2 (43,44). 

 

Quadro 4 - Categorização sobre a percepção do estudante acerca da ferramenta ISE 

utilizada no curso sobre DRC 

UNIDADES DE ANÁLISE SUBCATEGORIAS  CATEGORIAS  

Útil para relembrar um 
conteúdo previamente 
administrado em sala de 
aula.  
Eficaz para reforçar 
conhecimentos prévios. 
Útil para fixação de 
conteúdo apresentados 
em sala. 

Reforço de postos-chave 

1. Aspectos positivos 
da ISE 

Não perde o tempo que 
deve ser gasto com 
atividades obrigatórias. 
Não exige muito tempo. 

Tempo gasto com ISE 

Interatividade.  
Comodidade/permite 
assistir ao conteúdo sem 
sair de casa. 
Inovadora. 
Permite adaptação de 
horários. 
Interessante e eficaz. 

Qualidades da Educação 
online 

Ajuda a estudar 
diariamente. 
Avaliação positiva quanto 
à fixação/assimilação por 
estar em contato 
semanalmente com o 
conteúdo. 
Mantém assuntos frescos 
na memória.  
O reforço do conteúdo de 
forma espaçada ajuda a 
memorizar. 
Forma de deixar o aluno 
buscar o conhecimento e 
trazer um aprendizado 
para a aula antes de ela 
acontecer (estudo prévio). 
 

Efeito psicológico do 
conteúdo espaçado 

2. Características 
principais da ISE 

Estímulo a ler mais e ser 
desafiado com as 
questões. 
Enfrentamento de efeito de 
teste que faz pensar. 
 

Efeito psicológico de teste 
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Estratégia 
estimulante/empolgante. 

Duração longa da 
intervenção.  
Não deve ser utilizada 
para a aquisição de novos 
conhecimentos. 

Dificuldades enfrentadas 
com o ISE 

3. Obstáculos para o 
uso da ISE 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Segundo a categorização de Bardin, os alunos avaliaram positivamente a 

estratégia ISE apontando vantagens no uso da ferramenta, como no trecho: “Eficaz 

para reforçar conhecimentos prévios”. Este achado corrobora com o encontrado em 

outros estudos, em que a repetição não é considerada onerosa, mas é vista pelos 

participantes como um meio de testar e reforçar a aprendizagem prévia (18,37,45).  

Outro aspecto positivo do método é demonstrado através das sentenças “Não 

perde o tempo que deve ser gasto com atividades obrigatórias” e “Permite 

adaptação de horários”. Estas vantagens foram demonstradas em estudo com 

residentes e graduandos, no qual a ferramenta mostrou  ser adequada à educação 

médica por acomodar intervalos de tempo restritos, dentro de cargas horárias 

extensas, ocupadas com atividades da graduação, além de permitir cronogramas 

variados e múltiplos cenários clínicos(22).  

 O efeito de espaçamento é identificado principalmente através da frase “O 

reforço do conteúdo de forma espaçada ajuda a memorizar”, conforme comprovado 

em alguns estudos. Este efeito resulta em uma aprendizagem mais eficiente e na 

melhoria da retenção do conhecimento quando comparado à apresentação do 

conteúdo em uma oportunidade, chamada de aprendizagem em bolus (38).  

O efeito supracitado existe devido à teoria da variabilidade contextual ou 

codificação, que consiste na formação de múltiplos percursos de armazenamento de 

conhecimento a partir da produção de impressões distintas na memória, causadas 

pelos diferentes encontros com o conteúdo, os quais são proporcionados pela 

educação espaçada.  

No entanto, contrapondo-se a este pensamento, tem-se a teoria do 

processamento deficiente, que se baseia na redução da qualidade das sessões de 

repetição em decorrência da diminuição da atenção após a apresentação inicial do 

conteúdo, desencadeada pela fadiga, tédio e excesso de confiança (40).  

Esta característica do método de contribuir para o armazenamento de 

conteúdo na memória deve ser valorizada porque a retenção do conhecimento a 
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longo prazo é condição crítica para a melhoria no comportamento dos médicos (38). 

De acordo com Ausubel, a aprendizagem significativa necessita de que o sujeito 

mobilize seus conhecimentos prévios e agregue novos conceitos (46).  

Neste sentido, a aprendizagem significativa é essencial para a formação 

médica como um agente ativo na construção do próprio saber (27) e, na medida em 

que ela é marcada pelo envolvimento pessoal, em seus aspectos sensoriais e 

cognitivos, é iniciada pelo próprio senso de descoberta, alcance, apreensão e 

compreensão e é difusa, interferindo no comportamento, nas atitudes e, talvez, na 

personalidade do aprendiz (47). Isto justifica o porquê de boa parte dos estudantes 

que concluíram a ISE reconheceram na ferramenta a qualidade de ser uma 

estratégia capaz de contribuir para sua prática clínica.  

Uma questão importante foi levantada através da citação: “forma de deixar o 

aluno buscar o conhecimento e trazer um aprendizado para a aula, antes de ela 

acontecer”. Pois, em seu estudo, Matzie et al avaliaram que o valor da ISE parece 

ser complementar aos tradicionais métodos de ensino (22). 

De acordo com um aluno, o efeito do teste é um “estímulo a ler mais e ser 

desafiado com as questões”. Esta reflexão fortalece a hipótese de recordação 

elaborativa do efeito de teste, justificando o fortalecimento da capacidade de 

armazenamento do item através da pressão sobre o estudante, a qual é exercida 

pelo aumento da dificuldade para transformar informação em conhecimento, 

obrigando-o a produzir processos cognitivos mais elaborados (40).  

Alguns autores, no entanto, questionam se o efeito de teste incentiva apenas 

a memorização superficial, sem compreensão mais aprofundada. Contudo, os 

benefícios deste efeito foram comprovados para transferência de domínios, 

aprendizagem factual e conceitual(40). Além disso, estudo realizado por Roediger e 

Karpicke com estudantes de graduação demonstrou que testes repetidos promovem 

um melhor desempenho a longo prazo do que estudo repetido, embora este último 

proporcione melhor desempenho a curto prazo(48).  

Dentre as desvantagens da ISE, foi citada a opinião de que a ferramenta “não 

deve ser utilizada para a aquisição de novos conhecimentos”. Talvez, o aluno que 

emitiu este julgamento percebeu o mesmo que Kerfoot et al, em estudo realizado em 

2009, com estudantes de medicina: aqueles assuntos, cujos conceitos e manejos 

não estão tão bem definidos, são também os mais difíceis de ensinar através da ISE 

(38).  
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Outro obstáculo citado foi a “ duração longa da intervenção”, o que evidencia 

a comprovação de outros estudos em relação à reduzida compreensão dos 

estudantes sobre qual método de estudo é mais apropriado (49), sendo este 

processo de consciência acerca das potencialidades e fragilidades do conhecimento 

denominado de metacognição.  

Neste contexto, os alunos necessitam receber mais instruções sobre como 

estudar melhor, pois a maioria faz escolhas de estratégias educacionais baseadas 

em julgamentos metacognitivos falhos (40); o que pode explicar a baixa taxa de 

participação no curso, uma vez que a escolha de outros métodos que trazem melhor 

desempenho, a curto prazo, é mais atrativa.   

É interessante notar que nenhum estudante destacou o feedback como uma 

potencialidade da ferramenta em estudo ou despertou para utilização do método 

como forma de auto avaliação. Significativamente, a percepção do aluno sobre a 

dificuldade de um item e sua subsequente performance influencia o sucesso do 

aprendizado.  

Assim, itens corretos, respondidos com alta confiança, provavelmente não 

geram benefícios adicionais a partir do feedback. Contudo, itens corretos, 

respondidos com baixa confiança, têm sido descritos como um erro de 

monitoramento metacognitivo. Logo, nesses casos, fornecer feedback ilumina a 

discrepância metacognitiva e estimula o processo cognitivo adicional pelo aluno  

(40).  

A ISE não é suficiente por si só para manter o aprendizado na memória a 

longo prazo, sendo necessário o reforço bem estruturado dos temas considerados 

primordiais para a formação médica. Principalmente após o término da graduação, o 

profissional é responsável pela sua atualização e, para isso, torna-se imprescindível 

uma auto avaliação que identifique suas deficiências de conhecimento e suas 

necessidades de aprendizado, diante da atuação profissional (38).  

Neste contexto, a ISE parece ser uma estratégia promissora para melhorar a 

habilidade de auto avaliação, cujo cerne parece ser o feedback imediato e direto 

que, ao mesmo tempo, reforça postos-chave e fornece uma percepção da 

performance do estudante (38). A auto avaliação oferece ao aluno a consciência da 

progressão da sua aprendizagem, identificando suas falhas e necessidades a tempo 

de buscar orientação.  

Esta estratégia tem como objetivo desenvolver no aluno a habilidade para o 



35 

 

 

pensamento crítico sobre sua própria atitude no decorrer do curso (25), ajudando-o a 

refletir a respeito do processo, possibilitando uma tomada de consciência das 

estratégias que está utilizando para progredir na aprendizagem proposta (50). 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014, a auto avaliação é 

fundamental para a formação de um profissional capaz de aprender continuamente, 

a partir da reflexão crítica da própria atuação no processo de ensino-aprendizagem 

(27). 

 A maioria dos alunos indicou que a quantidade de e-mails recebidos por 

semana (05 e-mails) era adequada assim como os alunos dos estudos americanos 

realizados por Kerfoot et al, que avaliaram a quantidade máxima que gostariam de 

receber como sendo de 05 e-mails por semana (18,37). 

Dentre as limitações deste estudo, estão a baixa adesão, em virtude de a 

participação ser voluntária, bem como a desistência de alguns alunos, que 

encontraram dificuldade de conciliar o curso com as atividades obrigatórias da 

graduação.  

Além de ter sido realizado em um único centro, no formato de um curso 

intensivo de tema único, restrito a uma especialidade, os resultados não podem ser 

transferidos para outros assuntos na área da saúde. No entanto, o contexto do 

estudo pode servir de referência para a formação prática de graduação, com 

relevância para o reforço de conceitos e manejos objetivos bem estabelecidos. Os 

testes aplicados não refletem transferência à prática nem retenção a longo prazo.  

Ademais, dentre os pontos positivos, pode-se citar o desfecho da avaliação do 

método, que se deu através da percepção dos estudantes participantes, e não 

somente por meio da avaliação das médias obtidas pelos alunos, tendo conciliado a 

avaliação quantitativa e qualitativa. Também, como foi demonstrado em estudo 

realizado na UFRN, na área de semiologia cardiovascular e respiratória, a 

ferramenta teve uma boa aceitação entre os estudantes, sendo reconhecido seu 

potencial para contribuir com o aprendizado dos alunos(51).  

Assim como demonstrado na literatura, os alunos participantes do curso 

perceberam que o uso das tecnologias de informação e comunicação permitiram 

uma aprendizagem mais dinâmica, centrada no estudante e que pôde ser adaptada 

de acordo com seu ritmo de estudo, disponibilidade de tempo e lugar (17). 

Portanto, os resultados obtidos neste estudo podem ajudar a ponderar uma 

decisão entre a promoção da aprendizagem efetiva e o planejamento curricular 
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econômico, focado no aluno, respeitando sua autonomia, estimulando a tomada de 

decisão e aperfeiçoando sua análise crítica das informações ofertadas. Inclusive, é 

importante ressaltar que não existe nenhuma prática de ensino que seja 

universalmente melhor. Logo, a escolha das ferramentas depende dos objetivos 

definidos e dos recursos disponíveis (52).  

Novos estudos prospectivos são necessários para identificar oportunidades e 

necessidades na educação médica, servindo de base para tomada de decisão 

acerca das estratégias a serem adotadas, garantindo o interesse do aluno, levando 

em conta sua clareza e facilitação da compreensão. Além disso, é importante avaliar 

o impacto social, ético e ambiental do uso da tecnologia na metodologia de ensino 

(27,53). 
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5 CONCLUSÃO 
 
 

A ISE melhorou o desempenho dos estudantes que concluíram mais de 75% 

dos itens enviados. A taxa de participação foi inferior a outros estudos, 

provavelmente, devido à concomitância de atividades avaliativas obrigatórias. A 

aceitabilidade da ferramenta foi boa, inclusive com maioria dos estudantes que 

completaram a ISE relatando que a considera eficaz para aprender/reforçar 

aspectos-chave, apresentando interesse em participar de outros cursos com a 

ferramenta e a avaliando eficaz para prática profissional no contexto da DRC. 

Os alunos enfatizaram as potencialidades do método, como reforço de 

conhecimentos prévios, flexibilidade de horário, retenção na memória através do 

efeito de espaçamento e enfrentamento causado pelo efeito de teste. Ademais, 

como fragilidades para seu uso, foram apresentadas a dificuldade na aquisição de 

novos conhecimentos e a duração da intervenção.   
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6 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
 
 

  Como preceptora da clínica médica, percebi a dificuldade dos graduandos e 

residentes quanto à identificação e manejo da doença renal crônica, despertando 

uma motivação pessoal em contribuir para a formação de profissionais da área da 

saúde, capacitando-os a diagnosticá-la, conhecer suas complicações e manejá-las, 

além de reconhecer as indicações para referenciá-la ao especialista.  

 O processo de elaboração e desenvolvimento desta pesquisa estimulou o 

desenvolvimento de competências docentes, como a utilização de novas 

tecnologias, reflexão sobre formação e prática profissional, planejamento e 

modificações de atividades educacionais quando necessário. Participar do processo 

de reorientação efetiva da educação médica influencia diretamente na qualificação 

dos profissionais envolvidos. 

 Assim, o presente trabalho vem contribuir com a formação de profissionais de 

saúde na medida em que oferece subsídios para a utilização de ferramenta online de 

ensino, que pode ser associada a outras estratégias, contribuindo para o 

desenvolvimento de competências como conhecimento, auto avaliação e tomada de 

decisões. Sua aplicação pode se adequar aos diversos formatos de currículo dos 

cursos da área da saúde, inclusive durante os estágios supervisionados, como forma 

de fortalecer a discussão científica nos momentos eminentemente voltados para o 

treinamento prático.  

 A ferramenta ISE, voltada para o ensino da DRC, pode contribuir para 

aquisição de novos conhecimentos teóricos, reforço de conceitos-chave, avaliação 

inicial na busca de necessidades de aprendizagem dos alunos, cooperando para o 

planejamento dos objetivos e seleção de estratégias educacionais mais adequadas, 

além de uma avaliação formativa em associação com outras ferramentas, pois esta 

estratégia, por si, não é suficiente para avaliar o ensino teórico e o treinamento 

prático.  

 A fixação do conhecimento na memória a longo prazo pode ser adquirida 

através da ISE e é tema relevante para a formação dos graduandos, assim como é a 

DRC, uma vez que pode contribuir para fortalecer as mudanças de comportamentos 

na prática clínica e aperfeiçoar as tomadas de decisões.    

 A longo prazo, a educação continuada necessária para o exercício adequado 

da profissão fica a critério dos pós-graduados. A estratégia ISE permite, portanto, 
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que o indivíduo exerça e aperfeiçoe a habilidade de auto avaliação e, com isso, 

busque atividades educacionais fortalecedoras de sua prática profissional.   
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APÊNDICE A –QUESTIONÁRIO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 
 Este questionário visa avaliar sua percepção sobre a estratégia Educação 
Espaçada Interativa utilizada no I Curso de Iniciação ao Cuidado do Paciente com 
Doença Renal Crônica (DRC) visto que estudos demonstram que existem muitas 
lacunas no conhecimento dessa patologia entre profissionais médicos. Sua 
participação é essencial para o desenvolvimento e aprimoramento de estratégias 
pedagógicas que ajudem a preencher tais lacunas, objetivando o diagnóstico 
precoce e manejo adequado da população portadora dessa enfermidade. 
 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 
 

 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

NOME: 
 
IDADE:                           SEXO: (    ) FEMININO (    ) MASCULINO           PERÍODO: 
 
PARTICIPOU DE AULA PRÉVIA SOBRE DRC: (    ) SIM (    ) NÃO 
 

EDUCAÇÃO ESPAÇADA INTERATIVA 

1. Discordo totalmente  
2. Discordo parcialmente  
3. Indiferente   
4. Concordo parcialmente   
5. Concordo totalmente 

 
Preencher parênteses conforme escala acima: 
 

 
1. A utilização da Educação Espaçada Interativa nesse curso de extensão 

contribuirá para uma melhor prática profissional em relação ao tratamento da 
Doença Renal Crônica.  

(    ) 

 
2. A estratégia pedagógica Educação Espaçada Interativa foi eficaz como um 

método para aprender / reforçar aspectos-chave do tratamento da Doença 
Renal Crônica. (    ) 

 
3. A estratégia Educação Espaçada Interativa é envolvente e agradável. (    ) 

 
4. Eu gostaria de participar de outros cursos relacionados à saúde, se oferecidos 

no formato Educação Espaçada Interativa. (    ) 

 
5. A participação na estratégia Educação Espaçada Interativa não atrapalhou 
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minhas outras atividades estudantis. (    ) 

 
6. Qual sua opinião sobre o uso dessa metodologia durante a graduação. 

 

________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________ 

 
7. Qual sua sugestão quanto ao número de questões enviadas, a frequência e o 

intervalo para repetição das questões? 

________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________ 
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ANEXO A -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: O USO DA EDUCAÇÃO 

ESPAÇADA INTERATIVA NO ENSINO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA, que tem 

como pesquisadora responsável KÉSSIA LARISSA DE MEDEIROS QUIRINO. Esta 

pesquisa pretende avaliar quanto o método Educação Espaçada Interativa pode 

contribuir para o aprendizado do estudante de medicina sobre Doença Renal 

Crônica. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a busca por estratégias 

pedagógicas inovadoras que façam o estudante de medicina se aprofundar em 

patologia frequente como é o caso da Doença Renal Crônica, cujo manejo para 

prevenção de progressão e tratamento de complicações é necessário para 

assistência eficiente da população. 

Caso você decida participar, você receberá diariamente duas questões de 

múltipla escolha por e-mail de segunda a sexta-feira durante seis semanas. Após 

respondê-las receberá a resposta correta e uma explicação sobre o assunto. Além 

desse conteúdo enviado por e-mail, haverá a ministração de uma aula expositiva 

sobre Doença Renal Crônica. Ao final, você deverá responder a um questionário 

simples e breve que você levará cerca de 10 minutos para responder. Os 

questionários serão guardados em local seguro pela pesquisadora responsável por 

um prazo de 05 anos. 

A previsão de riscos é mínima, e pode se relacionar a algum constrangimento 

durante a resolução dos testes e a avaliação da estratégia utilizada. Os dados serão 

guardados em total segurança e sigilo pela pesquisadora responsável. 

 

 

 

 

Rubrica do Participante/Responsável 

legal: 

 

 

Rubrica do Pesquisador: 
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A previsão de riscos é mínima, e pode se relacionar a algum constrangimento 

durante a resolução dos testes e a avaliação da estratégia utilizada. Os dados serão 

guardados em total segurança e sigilo pela pesquisadora responsável. 

Caso ocorra um desconforto dessa natureza, você poderá interromper em 

qualquer momento sua participação na pesquisa e a pesquisadora responsável dará 

todo apoio para reparar esse dano.  

O benefício que virá da participação nesse trabalho para você é que poderá 

fazer individualmente uma avaliação sobre seu conhecimento em Doença Renal 

Crônica e utilizar uma estratégia pedagógica distinta do que habitualmente é usado. 

Caso a metodologia atinja os objetivos esperados, a sua utilização poderá ser 

ampliada para fortalecer o ensino na área da saúde. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada diretamente pela 

pesquisadora responsável KÉSSIA LARISSA DE MEDEIROS QUIRINO. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para KÉSSIA LARISSA DE MEDEIROS QUIRINO, celular: (84) 99148-3404, e-mail:  

kessialarissa@hotmail.com.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornece serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pela pesquisadora e reembolsado para você.  

 

 

 

Rubrica do Participante/Responsável 

legal: 

 

 

Rubrica do Pesquisador: 
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Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, 

telefone: 3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João 

Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com a pesquisadora responsável KÉSSIA LARISSA DE MEDEIROS QUIRINO.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa O USO DA EDUCAÇÃO ESPAÇADA 

INTERATIVA NO ENSINO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA e autorizo a divulgação 

das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ___/___/___ 

 

 _______________________________________________ 

                    Assinatura do participante da pesquisa                                                                   

 

                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                              

Rubrica do Participante/Responsável 

legal: 

 

 

Rubrica do Pesquisador: 

Impressão datiloscópica 
do participante 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo O USO DA EDUCAÇÃO 

ESPAÇADA INTERATIVA NO ENSINO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA, declaro 

que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido, estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ___/___/___. 

 

_____________________________________________ 

               KÉSSIA LARISSA DE MEDEIROS QUIRINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica do Participante/Responsável 

legal: 

 

 

Rubrica do Pesquisador: 
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ANEXO B - ITENS DA ISE 

 
 

I. Definição e Classificação da DRC 

1. Um paciente de 25 anos chega ao posto para ser atendido por você. Ele não 

é hipertenso nem diabético. Seus exames laboratoriais mostram: Creatinina: 1,2 

mg/dl; TFG: 83 ml/min/1,73m²; EAS: 1+ proteína, cilindros hemáticos. Apresenta 

sumário de urina colhido há 4 meses com proteinúria. Sua interpretação sobre o 

caso é: 

a) Ele tem DRC porque apresentou proteinúria testada duas vezes com 

mais de três meses. 

b) Ele precisa ter TFG abaixo de 60 ml/min/1,73m² para ter DRC. 

c) Ele precisa ter novo exame de urina para avaliar proteinúria. 

d) Ele precisa de novo exame de creatinina para avaliar TFG. 

Feedback 

Trata-se de um caso que exige a aplicação do conhecimento da definição de 

DRC. A Doença Renal Crônica (DRC) consiste em lesão estrutural ou numa Taxa de 

Filtração Glomerular estimada (TFGe) abaixo de 60 ml/min/1,73m² persistente por no 

mínimo 3 meses. A lesão estrutural pode apresentar-se como proteinúria ou 

hematúria no sumário de urina, alteração macroscópica identificada em exames de 

imagem (USG, TC, RNM) ou microscópica visualizada através de biópsia renal. 

Uma redução na TFGe inferior a 60 ml/min/1,73m² e uma elevação na albuminúria 

estão associadas ao aumento na morbidade e mortalidade cardiovascular. Em 

países desenvolvidos, a maioria dos pacientes com DRC são idosos. A taxa média 

de redução da TFG nessa população corresponde a aproximadamente 0,75ml a 1 

ml/min/ano após a idade de 40 a 50 anos. Aqueles pacientes que têm exposição 

prolongada a fatores de risco cardiovascular como diabetes e hipertensão, também 

podem ter comprometimento renal. 

O diagnóstico da Doença Renal Crônica pode ser resumido em: 

1- Queda da Taxa de Filtração Glomerular < 60 ml/min/1,73 m2 

2- Alterações estruturais do rim (por USG, RNM ou Tomografia que 

evidencie por exemplo: Rins policísticos, hidronefrose, etc...) 

 

 



52 

 

 

3- Lesão estrutural – presença de proteinúria ou hematúria no EAS 

4- Alterações histológicas detectadas por biópsia renal 

* Independente da condição deve ser respeitado um período mínimo de 3 

meses 

2. Qual a Taxa de Filtração Glomerular (TFG) no paciente com DRC estágio 

IIIB? 

a) 60 a 89 ml/min/1,73m² 

b) 30 a 59 ml/min/1,73m² 

c) 30 a 44 ml/min/1,73m² 

d) 15 a 29 ml/min/1,73m² 

Feedback 

A Classificação de DRC do KDIGO 2012 recomenda detalhar a causa da 

DRC, classificando-a dentro de seis categorias relacionadas com a TFG (G1 a G5, 

com G3 dividida em 3a e 3b) e em três níveis de albuminúria (A1, A2 e A3). Essa 

classificação permitiu identificar aspectos prognósticos relacionados com a 

diminuição da taxa de filtração glomerular e aumento da albuminúria. 

As equações mais utilizadas atualmente para se calcular a TFGe são as 

provenientes dos estudos Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) e Chronic 

Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Ambas são relativamente 

imprecisas ao refletir a taxa de filtração glomerular medida (TFGm) quando maior 

que 60 ml/min/1,73m², podendo levar a uma classificação errônea de indivíduos 

portadores de DRC estágios 1, 2 e 3A. A albuminúria pode ser avaliada de acordo 

com a relação albumina:creatinina urinária (em mg/g ou mg/mmol em uma amostra 

isolada matinal). 

Link: https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf (Ver 

Figura 9 na página 34) 

3. Seu Francisco, 70 anos, faz avaliação anual na Unidade Básica de 

Saúde.Não possui comorbidades. Apresenta TFG de 50 ml/min/1,73m², sem 

albuminúria, desde que começou acompanhamento na unidade há 2 anos. Dessa 

forma, podemos dizer que: 

a) Ele tem DRC porque apresenta TFG < 60 ml/min/1,73m². 

b) Ele precisa ter albuminúria para ter DRC. 

c) Ele precisa de novo exame de creatinina para avaliar TFG. 

https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf
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d) Ele precisa de um novo EAS para avaliar proteinúria. 

Feedback  

 A doença renal crônica é definida por anormalidades na estrutura ou função 

renal, presentes por no mínimo 3 meses com implicações para a saúde. Dentre 

essas anormalidades, pode estar incluído: a. Marcadores de lesão renal: i. 

Albuminúria (TEA > ou = 30 mg/24h, RAC > ou= 30mg/g) 

ii. Anormalidades do sedimento urinário 

iii. Distúrbios eletrolíticos ou outras anormalidades causadas por 

desordens tubulares 

iv. Anormalidades detectadas na histologia 

v. Anormalidades estruturais detectadas através de exames de imagem 

vi. História de transplante renal 

b. TFG reduzida (TFG < 60 ml/min/1,73m²).  

4. Qual a albuminúria no paciente com categoria A3 em mg/g de creatinina: 

a) > 300 

b) > 150 

c) 30-300 

d) 150-300 

Feedback   

A proteinúria é um marcador diagnóstico e prognóstico importante, e sua 

presença indica um maior risco tanto de progressão da doença renal quanto de 

complicações cardiovasculares. O KDIGO recomenda que o método preferencial de 

avaliação da proteinúria seja a medição da relação albumina-creatinina urinária 

(RAC), utilizando uma amostra de urina matinal. O grau de albuminúria se dá através 

de categorias A1 a A3. O termo microalbuminúria não é mais incorporado nessa 

classificação; é usado o termo nível moderado de albuminúria (30 a 300 mg/g ou 2,5 

a 30 mg/mmol). Os ensaios de albumina são caros comparados aos ensaios de 

proteína. Além disso, a partir de uma proteinúria de 500mg/dia, tanto a RAC quanto 

a RPC geralmente se alteram de maneira equivalente. Se a proteinúria de 24 horas 

for inferior a 500 mg/dia, essa equivalência é perdida e a RAC é mais sensível. Com 

base nisso, recomenda-se a RAC para detecção de progressão inicial de DRC. A 

partir de então, recomenda-se RPC.  
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Link https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf  

(Ver Tabela 07 e Figura 08 na página 31) 

II. Identificação e predição de progressão 

5. Marque abaixo o que não é fator de risco para Doença Renal Crônica. 

a) Diabetes Mellitus 

b) Doença pulmonar 

c) Obesidade 

d) Uso crônico de anti-inflamatórios não esteróides 

Feedback 

Uma vez que a função renal atinge o estágio G3 em diante (TFGe < 60 

ml/min), a progressão é comum e sofre influência de fatores modificáveis e não 

modificáveis. Os fatores de risco modificáveis para a progressão da DRC incluem a 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, proteinúria, fatores metabólicos 

(dislipidemia, obesidade, síndrome metabólica), tabagismo e exposição a 

nefrotóxicos (anti-inflamatórios não esteroides, analgésicos, fitoterápicos populares, 

metais pesados).  

6. Que exames devem ser avaliados para diagnóstico precoce da DRC em 

pacientes com fatores de risco: 

a) Creatinina sérica e EAS 

b) Creatinina sérica e relação albumina:creatinina 

c) TFGe e EAS 

d) Urinálise e relação proteína:creatinina 

Feedback 

Descrita em 1836 por Richard Bright na Inglaterra, a Doença Renal Crônica 

(DRC) continua sendo um grave problema de saúde pública mundial devido à sua 

alta prevalência e associação com alta morbimortalidade. A pessoa com DRC tem 

alto risco de morte de causa cardiovascular e a estimativa da taxa de mortalidade 

anual é de 15,7 por 100 mil por DRC. O diagnóstico precoce da DRC depende de 

exames laboratoriais simples – tais como urina do tipo I e creatinina sérica –, já que 

os sintomas só aparecem nos estágios mais avançados da doença. No entanto, para 

seu diagnóstico quando as alterações persistem por mais de 3 meses devem ser 

avaliados: a presença de proteína e/ou hematúria na urina tipo I e/ou a diminuição 

da taxa de filtração glomerular (TFG), estimada pelo valor da creatinina sérica.  

https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf
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Dessa forma a avaliação da função renal ocorre através da estimativa da Taxa de 

Filtração Glomerular a partir da dosagem da creatinina sérica e não somente 

consiste na análise da creatinina sérica, pois esse marcador varia com muitos 

fatores inerentes do paciente avaliado (sexo, massa muscular, ingesta protéica, 

entre outros). A TFG pode ser estimada através de fórmulas e a mais recomendada 

pelo KDIGO 2012 é a CKD-EPI, que é bastante complexa, mas está disponível em 

vários aplicativos. 

7. Marque abaixo o que não é fator de risco para DRC: 

a) Idade (jovens) 

b) Hipertensão Arterial Sistêmica 

c) Dislipidemia 

d) Tabagismo 

Feedback  

Nos países desenvolvidos, a maioria dos casos de DRC detectada na 

população geral é identificada em pessoas idosas. A taxa média de declínio da TFG 

nessa população é aproximadamente de 0,75 ml a 1 ml/min/ano após a idade de 40 

a 50 anos. A DRC afeta aqueles que tiveram uma exposição prolongada ao longo da 

vida a fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão e diabetes. A idade 

(idosos), o sexo (em geral, pior em homens), a etnia (geralmente pior em não 

caucasianos e minorias étnicas do Ocidente: afro-americanos, afro-caribenhos, 

hispânicos e asiáticos) e a genéticas, todos afetam a progressão da DRC. Estes são 

conhecidos como fatores de risco não modificáveis para progressão da Doença 

Renal Crônica. 

8. Que exames devem ser inicialmente solicitados para acompanhar progressão da 

Doença Renal Crônica: 

a) TFGe e Relação Albumina: Creatinina 

b) Creatinina e Relação Albumina: Creatinina 

c) TFGe e Relação proteína:creatinina 

d) Creatinina e Relação proteína: creatinina 

Feedback  

A proteinúria é o preditor isolado mais forte de declínio da TFG. Os métodos 

mais utilizados para avaliar a proteinúria são a medição da albumina urinária e das 
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proteínas totais urinárias. Estas representam a soma da albumina da urina mais as 

proteínas urinárias não albumina. O KDIGO recomenda o uso da RAC. No entanto, 

os ensaios de albumina são caros comparados aos ensaios de proteína. Além disso, 

a partir de uma proteinúria de 500 mg/dia, tanto a RAC quanto a RPC geralmente se 

alteram de forma equivalente. Se a proteinúria de 24 h for inferior a 500 mg/dia, a 

RAC é mais sensível. Com base nisso, recomenda-se a RAC para a detecção de 

progressão inicial da DRC. A partir de então, recomenda-se RPC. O padrão-ouro 

para monitorização da proteinúria é o conteúdo de proteína de uma amostra de urina 

24h coletada com precisão. Infelizmente, na prática, coletas de urina de 24h 

frequentemente apresentam excesso ou falta de urina. Os testes com fitas reagentes 

não são recomendados para avaliação de proteinúria não são confiáveis. 

Recomenda-se o teste de proteinúria na DRC a cada 6 a 12 meses se o nível de 

proteinúria for baixo (< 500 mg/dia, RAC< 0,2, RPC < 0,3) e a cada 2-4 meses para 

aqueles com proteinúria maior. 

O monitoramento das tendências da TFG pode ser realizado através de 

medidas seriadas da Crs. Ao interpretar uma mudança da Crs, deve-se ter em mente 

as circunstâncias que podem alterar a Crs por mecanismos que não envolvem uma 

mudança na TFG, como por exemplo: aumento da produção de creatinina (ingestão 

de carne, ingestão de creatina, aumento do exercício, aumento da massa muscular, 

uso de fenofibrato) ou produção reduzida de creatinina (dieta vegetariana, perda de 

massa muscular, diminuição do exercício). Além disso, a Cr pode ser falsamente 

aumentada pelo aumento das cetonas séricas (jejum ou mau controle do diabetes) 

ou verdadeiramente aumentada por drogas que reduzem secreção tubular renal 

(cimetidina, trimetoprim). Caso ocorra uma alteração crônica e progressiva na 

produção de creatinina, a tendência da TFG pode ser monitorada por meio da 

medição da depuração da creatinina em urina de 24 horas, sendo que para sua 

utilização é essencial uma coleta precisa de urina de 24 horas. A taxa de filtração 

glomerular também pode ser monitorada por equações que estimam a taxa de 

filtração glomerular estimada (TFGe) – em particular MDRD e CKD-EPI. Essas 

equações assumem que todos os pacientes de uma mesma idade, sexo, raça, têm a 

mesma produção de creatinina e a mesma área de superfície corporal. Como 

resultado, essas equações subestimam substancialmente a TFG real em pessoas 

com alta produção de creatinina e superestimam substancialmente a TFG real em 

pacientes com baixa produção de creatinina. Trabalhos recentes têm enfatizado que, 
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para o mesmo nível de albuminúria, quanto menor foi a TFGe, maior é o risco de 

progressão da DRC.  

III. Manejo da progressão 

9. Paciente, 45 anos, sexo feminino, diabética tipo 2, vem com pressão arterial 150 

x 90 e os seguintes exames laboratoriais:Creatinina sérica: 0,7 mg/dlTFGe: 104 

ml/min/1,73m²Albuminúria no exame de urina: 50 mg/gQual a meta da pressão 

arterial dessa paciente segundo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2016? 

a) < 130 x 80 

b) < 135 x 80 

c) < 125 x 75 

d) < 140 x 90 

Feedback 

Nessa população, a redução pressórica constitui a medida mais eficaz para a 

redução do risco cardiovascular e atenuação da progressão do dano renal, 

independentemente do anti-hipertensivo utilizado. De modo geral, recomendam-se 

valores pressóricos inferiores a 130/80 mmHg, especialmente naqueles com 

albuminúria acima de 30 mg/g de creatinina e em diabéticos. Nesses, a manutenção 

de PA inferior a 130/80 mmHg reduz a albuminúria e o risco de AVE, porém sem 

evidência de diminuição de evento cardiovascular e mortalidade.  

Link: 

http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/05_HIPERTENSAO_ARTERIAL.pdf 

(Ver Quadro 1 na pág. 45) 

10. Qual (is) das medicações a seguir ajuda (m) a reduzir proteinúria 

independentemente de seus efeitos na pressão arterial? 

a) Diuréticos 

b) Bloqueadores dos canais de cálcio di-hidropiridínicos (anlodipino, 

nifedipino) 

c) IECA/BRA 

d) Betabloqueadores 

Feedback 

Nessa população, a redução pressórica constitui a medida mais eficaz para a 

redução do risco cardiovascular e atenuação da progressão do dano renal, 

independentemente do anti-hipertensivo utilizado. Atenção especial deve ser 

http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/05_HIPERTENSAO_ARTERIAL.pdf
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dispensada a pacientes com albuminúria elevada, pois essa é determinante de 

evolução desfavorável da doença renal, bem como de aumento do risco 

cardiovascular. Os IECA e os BRA são fármacos largamente utilizados em DRC, 

sendo eficazes para o controle da Hipertensão Arterial bem como para a redução da 

albuminúria. Essa classe de fármacos reduz a morbimortalidade cardiovascular, 

sendo considerada de escolha para associação em DRC. Em relação aos inibidores 

diretos da renina e aos antagonistas dos receptores mineralocorticoides, ambos com 

ação anti-proteinúrica, não existem evidências para sua aplicação na prática clínica. 

O risco de hiperpotassemia deve ser considerado especialmente com os últimos. A 

combinação de IECA com BRA ou de um inibidor de renina com IECA ou BRA 

resultou em maior ocorrência de lesão renal aguda e de hiperpotassemia, levando a 

proscrição dessa estratégia da prática nefrológica. Os diuréticos tiazídicos continuam 

recomendados, por serem eficazes nos estágios 1, 2 e 3 da DRC, enquanto os 

diuréticos de alça são preconizados para os estágios 4 e 5. Os BCC são eficazes, 

em especial para uso combinado com IECA ou BRA, associando-se a redução de 

eventos cardiovasculares. Outras opções incluem betabloqueadores, inibidores 

adrenérgicos de ação central e, eventualmente, vasodilatadores de ação direta, 

como minoxidil e hidralazina. 

11. Seu Francisco, 70 anos, hipertenso não controlado, não utiliza medicações 

anti-hipertensivas já prescritas em outra consulta na UBS. É portador de DPOC e 

vasculopatia periférica, vem apresentando PA=160 x80 mmHg, FC = 76 bpm, e os 

seguintes exames laboratoriais: Cr: 1,5 mg/dl; K = 4,5 mEq/L; TFGe: 43 ml/min/1,73 

m²; Albuminúria: 25 mg/g de creatinina. Qual a meta pressórica segundo a 7ª Diretriz 

Brasileira de Hipertensão de 2017: 

a) < 140 X 90 mmHg 

b) < 135 X 80 mmHg 

c) < 125 X 75 mmHg 

d) < 130 X 80 mmHg 

Feedback  

Na população com doença renal crônica, a redução pressórica constitui a 

medida mais eficaz para a redução do risco CV e atenuação da progressão do dano 

renal, independentemente do anti-hipertensivo utilizado. Pacientes idosos com 

doença renovascular, DAC e com risco de hipotensão postural frequentemente 
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requerem a individualização do tratamento anti-hipertensivo. A 7ª diretriz de 

hipertensão sugere a adoção das metas pressóricas do quadro abaixo. 

Link: 

http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/05_HIPERTENSAO_ARTERIAL.pdf 

(Ver Quadro 01 na página 45) 

12. Dentre as opções abaixo, qual deveria ser evitada para o tratamento em 

monoterapia: 

a) Betabloqueadores 

b) IECA ou BRA 

c) BCC 

d) Diuréticos 

Feedback  

Os Betabloqueadores (BB) de primeira e segunda geração são formalmente 

contraindicados a pacientes com asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC) e bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro graus, podem 

acarretar intolerância à glicose, induzir ao aparecimento de novos casos de DM, 

hipertrigliceridemia com elevação do LDL-colesterol e redução da fração HDL-

colesterol. Os diuréticos tiazídicos continuam recomendados, por serem eficazes nos 

estágios 1, 2 e 3 da DRC, enquanto os DIU de alça são preconizados para os 

estágios 4 e 5. Em relação aos inibidores diretos da renina e aos antagonistas dos 

receptores mineralocorticoides, ambos com ação anti-proteinúrica, não existem 

evidências para sua aplicação na prática clínica. O bloqueio duplo do SRAA 

permanece contraindicado. Os BCC são eficazes, em especial para uso combinado 

com IECA ou BRA, associando-se a redução de eventos CV. Outras opções incluem 

os inibidores adrenérgicos de ação central e, eventualmente, vasodilatadores de 

ação direta, como minoxidil e hidralazina. 

13. São fármacos recomendados preferencialmente para associação com 

IECA/BRA, pois reduzem eventos cardiovasculares: 

a) BCC 

b) Diuréticos tiazídicos 

c) Inibidores de renina 

d) Betabloqueadores 

Feedback 

http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/05_HIPERTENSAO_ARTERIAL.pdf
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 A maioria dos pacientes vai necessitar do uso de mais de um medicamento 

para que sejam atingidas as metas. Por esse motivo, os pacientes com Hipertensão 

arterial estágio 1 e com risco cardiovascular alto ou muito alto ou com doença 

cardiovascular associada e aqueles com estágio 2 ou 3 com ou sem outros fatores 

de risco associados devem ser considerados para o uso de combinação de 

fármacos. 

Para a escolha dos medicamentos em associação, deve ser evitado o uso de anti-

hipertensivos com mesmo mecanismo de ação. Fazem exceção a essa regra a 

associação de diuréticos tiazídicos com poupadores de potássio. O uso de diuréticos 

de alça deve ser reservado para aqueles com TFG abaixo de 30ml/ min ou com 

edema grave. As associações que tenham atuação sinérgica sempre propiciarão 

resultados melhores (Figura abaixo).  

O ACCOMPLISH demonstrou que a combinação de IECA a BCC, comparada 

à associação de IECA com diurético tiazídico, foi mais efetiva na redução de 

morbimortalidade cardiovascular e progressão de doença renal, para uma redução 

da PA semelhante, sobretudo em indivíduos não obesos. Caso o diurético não tenha 

sido a primeira escolha e não esteja sendo utilizado na associação de dois fármacos, 

deve ser o terceiro a ser acrescentado. Seu uso potencializa a ação anti-hipertensiva 

de qualquer dos medicamentos iniciais. 

Nos casos em que se configure a hipertensão arterial resistente (falta de 

controle da PA com o uso de pelo menos três medicamentos em dosagens máximas 

toleradas, sendo um deles um diurético), está indicada a associação de 

espironolactona. Os simpaticolíticos de ação central (clonidina) ou betabloqueadores 

podem ser uma alternativa ao quarto fármaco, ficando o uso de vasodilatadores 

diretos reservado para casos especiais e em associação com diuréticos e 

betabloqueadores. O uso de betabloqueadores associados a diuréticos deve ser 

feito com cautela em pacientes que apresentem alterações do metabolismo dos 

glicídeos, pois ambos os fármacos favorecem seu agravamento. A associação de 

IECA com BRA não é recomendada, pois, além de não mostrar benefício em 

desfechos cardiovasculares, acrescentou risco de efeitos adversos. 

 

Link: 

http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/05_HIPERTENSAO_ARTERIAL.pdf 

(Ver Figura 2 na página 39) 

http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/05_HIPERTENSAO_ARTERIAL.pdf
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IV. Complicações da DRC 

14. Qual a principal complicação que mais frequentemente aumenta a mortalidade 

em pacientes diabéticos com doença renal crônica em estágios iniciais? 

a) Distúrbio hidroeletrolítico 

b) Crises hiperglicêmicas agudas 

c) Doença cardiovascular 

d) Infecções 

Feedback 

Uma reduzida TFGe é um preditor forte e independente de morbidade e 

mortalidade cardiovascular, assim como mortalidade por todas as causas. Mesmo 

em disfunções renais discretas, como a sugerida pela albuminúria, o risco 

cardiovascular aumenta, pois ela pode refletir a saúde microvascular incluindo a 

função endotelial. Em estágios iniciais da DRC, a literatura sugere um risco maior de 

morte por causas vasculares do que a necessidade de realizar hemodiálise durante 

a vida do indivíduo. 

A DRC é caracterizada por vasculopatia generalizada com outras 

características, como a hipertrofia ventricular esquerda (HVE), as calcificações 

vasculares e a perda da complacência vascular. Setenta e cinco por cento dos 

pacientes em DRET têm HVE. A prevalência da hipertensão aumenta 

proporcionalmente à queda da TFG. Hipertensão sistólica isolada com pressão de 

pulso elevada é anomalia pressórica mais comum em pacientes dialíticos, resultando 

da esclerose da camada média arterial com endurecimento secundário. 

Os pilares da terapia anti-hipertensiva são controle volêmico e prevenção da 

sobrecarga de sódio, particularmente através da restrição dietética de sódio. Devido 

aos seus efeitos cardioprotetores paralelos, os IECAs e os BRAs são drogas de 

primeira linha para o tratamento da HAS associada à DRC.  

15. Antônio, 67 anos, portador de Diabetes Mellitus e DRC estágio IIIB vem 

apresentando palidez cutâneo-mucosa. Seus exames revelam Hb 9,0 mg/dl, Ht 

27%, Saturação de transferrina 10%, Ferritina 50 ng/ml, Ferro 40µg/ml. Para 

tratamento da anemia, qual a primeira conduta: 

a) Reposição de ferro via oral 

b) Uso de eritropoietina 

c) Ferro via oral e eritropoietina 
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d) Transfusão de concentrados de hemácias 

Feedback  

A anemia é uma complicação comum na DRC categorias G3a a G5 e é 

causada por uma deficiência relativa de eritropoietina (EPO), embora a 

disponibilidade reduzida de ferro e a inflamação crônica sejam fatores contribuintes 

frequentes. A anemia em adultos é diagnosticada quando a concentração de Hb cai 

abaixo de 13 mg/dl em homens e abaixo de 12 mg/dl em mulheres. 

O KDIGO recomenda que todos os pacientes identificados como portadores 

de DRC categorias G3a e abaixo devem ter seus níveis de hemoglobina 

monitorados anualmente, aumentando para duas vezes por ano nas categorias G4 e 

G5. Antes do início do tratamento, todos os pacientes devem ser avaliados e outras 

causas de anemia, afastadas. Os pacientes devem ser submetidos a uma anamnese 

e exame físico detalhados, bem como à realização de hemograma completo e 

determinação das reservas de ferro. 

A ferritina sérica é o marcador mais utilizado para avaliar as reservas 

orgânicas de ferro, estando diminuída em caso de deficiência desse mineral. A 

ferritina sérica encontra-se elevada em estados de sobrecarga de ferro, mas também 

é influenciada por outras condições não relacionadas ao metabolismo do ferro, como 

inflamação, desnutrição, infecção, doença hepática e malignidades, sendo 

considerada um reagente de fase aguda da inflamação. Devido à condição 

inflamatória dos pacientes com DRC, os valores de referência de ferritina sérica para 

diagnóstico de deficiência de ferro são mais elevados do que para a população sem 

doença renal. 

Apresentam indicação da reposição de ferro pacientes adultos que apresentarem o 

diagnóstico de DRC nos estágios 3 a 5, na presença dos seguintes critérios: anemia, 

com hemoglobina sérica inferior a 10 g/dL em ambos os sexos e deficiência absoluta 

ou relativa de ferro. 

16. Raimunda, 18 anos, hipertensa, portadora de DRC estágio IIIB devido a 

Glomerulonefrite crônica, vem apresentando palidez cutâneo-mucosa e adinamia. 

Exames mostram: Hb 8,0 mg/dl, Ht 24 %, Saturação de transferrina 16%, Ferritina 

850 ng/ml, Ferro 60µg/ml. Para tratamento da anemia qual a primeira conduta: 

a) Uso de eritropoietina 

b) Reposição de ferro via oral 



63 

 

 

c) Ferro via oral e eritropoietina 

d) Transfusão de concentrados de hemácias 

Feedback  

A anemia é definida como um estado de deficiência de massa eritrocitária e 

de hemoglobina, resultando em aporte insuficiente de oxigênio para órgãos e 

tecidos. A anemia na DRC pode se desenvolver em decorrência de qualquer uma 

das condições hematológicas que afetam a população em geral; entretanto, sua 

causa mais comum é a deficiência de eritropoetina, sobretudo naqueles com doença 

mais avançada. Essa glicoproteína, produzida pelos rins atua na medula óssea 

estimulando as células progenitoras da série eritroide. Os maiores estímulos para a 

sua produção são a presença de anemia e hipóxia tecidual. 

Em pacientes com DRC, ocorre deficiência relativa de sua produção, ou seja, 

os níveis produzidos estão aquém do esperado para o grau de anemia apresentado. 

Isso decorre da perda progressiva de néfrons ao longo da história natural da DRC. 

Em pacientes anêmicos, deve ser realizada investigação para outras causas, 

incluindo a medida dos estoques de ferro e os níveis séricos de vitamina B12 e 

folato. Os agentes estimuladores da eritropoese(AEEs) não devem ser iniciados até 

que o tratamento da deficiência de ferro ou outras causas subjacentes tenha sido 

realizado, e somente após considerar o balanço entre os benefícios (redução da 

necessidade de transfusões e melhora dos sintomas relacionados a anemia) e os 

potenciais danos, dentre os quais um aumento no risco de acidente vascular 

cerebral e malignidade. Se a anemia não responde a correção das causas de base, 

como deficiência de ferro, o KDIGO recomenda que se inicie os AEEs quando as 

concentrações forem menores que 10mg/dl. 

Estudos recentes têm demonstrado que a manutenção de um alvo de 

hemoglobina acima de 13 g/dL está associada a um aumento da morbimortalidade. 

Diante disso, a faixa terapêutica atualmente recomendada para hemoglobina situa-

se entre 10 e 12 g/dL. 

Têm indicação de tratamento com AEEs, os pacientes com DRC que 

apresentarem todas as condições a seguir.  

- Doença renal crônica nos estágios 3 a 5;  

- Presença de anemia com nível de hemoglobina menor ou igual a 10 g/dL tanto 

para homens quanto para mulheres;  
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- Reservas adequadas de ferro (PCDT Alfapoetina, 2016). 

17. João, 19 anos, portador de DRC IIIB devido a Glomerulonefrite Crônica vem a 

UBS apresentar exames de rotina. Além da anemia de doença crônica, seus exames 

demonstram P 7,0 mg/dl; PTH 150 pg/ml, Ca 9,0 mg/dl; FA 150 U/L; 25 - 

hidroxivitamina D 30 ng/ml. Qual conduta a se tomar sabendo que ele já está em uso 

de dieta restrita em fósforo: 

a) Quelante de fósforo 

b) Calcitriol 

c) Cinacalcete 

d) Paratireoidectomia 

Feedback  

A concentração plasmática de fosfato, que geralmente permanece normal nos 

estágios iniciais da DRC aumenta progressivamente nos estágios mais avançados 

da doença. Na fase inicial, há adaptação renal caracterizada por diminuição da 

reabsorção renal tubular de fósforo, causando assim aumento da fosfatúria nos 

néfrons remanescentes. Este processo é basicamente mantido por aumento nos 

níveis de FGF-23 e paratormônio (PTH). 

 À medida que a taxa de filtração glomerular cai abaixo de aproximadamente 

25 ml/minuto, esse mecanismo compensatório não é mais suficiente para manter os 

níveis de fosfato dentro da normalidade, surgindo então a hiperfosfatemia. Essas 

alterações bioquímicas e endócrinas, em estreita associação às anormalidades 

histológicas de calcificação óssea e de tecidos moles são coletivamente 

denominadas distúrbio mineral ósseo da DRC. 

Retenção de fosfato é a causa do hiperparatireoidismo secundário da DRC, 

que, quando não tratado, pode levar a morbidade significativa devido à dor, 

osteopenia, aumento do risco de fraturas, anemia, calcificação das artérias 

coronárias com consequente doença cardíaca isquêmica, infarto do miocárdico, 

arritmias e parada cardíaca. O diagnóstico de hiperfosfatemia é laboratorial, sendo 

que o ponto de corte utilizado para dosagem sérica do fósforo é de 4,5 mg/dl. 

Em pacientes com DRC G3a-G5D, sugerimos uma redução de níveis 

elevados de fósforo para faixa normal. O objetivo do tratamento é reduzir os níveis 

séricos de fósforo para valores normais em pacientes com DRC nos estágios 3-5D e 

para isso além do tratamento medicamentoso, a dieta restrita em fósforo é 
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fundamental.  

18. Ana, 20 anos, portadora de DRC estágio IV devido a Diabetes Mellitus tipo 1, 

vem a UBS com exames: Ca 8,5mg/dl; P 4,5mg/dl; PTH 300pg/ml. Seus exames 

vem se mantendo com tendência a elevação do PTH nos últimos meses. Qual a 

conduta a ser tomada, sabendo que paciente já está em uso de sevelamer: 

a) Calcitriol 

b) Paratireoidectomia 

c) Paricalcitol 

d) Cinacalcete 

Feedback  

Os distúrbios do metabolismo mineral e ósseo (DMO) que ocorrem na doença 

renal crônica (DRC) são frequentes e caracterizam-se pela retenção de fósforo, 

hipocalcemia, deficiência de calcitriol, aumento dos níveis séricos de PTH e do fator 

de crescimento de fibroblastos 23 (FGF-23) e resistência óssea à ação do PTH. 

A retenção de fósforo é um dos principais fatores implicados no desenvolvimento 

das anormalidades do DMO-DRC e do HPTS. Ela ocorre por uma diminuição da sua 

depuração na DRC, no entanto, em função do aumento compensatório da secreção 

de PTH e FGF-23 e do consequente aumento da fração da excreção renal de 

fósforo, a sua concentração plasmática geralmente encontra-se dentro dos limites da 

normalidade nos estágios iniciais da DRC. Entretanto, nos estágios mais avançados 

da DRC (quando a taxa de filtração glomerular cai abaixo de 20-25 mL/min) o 

aumento desses hormônios não consegue mais compensar a retenção de fósforo e 

a hiperfosfatemia é observada. 

Deficiência de calcitriol é outro importante mecanismo envolvido na 

progressão do HPTS. O aumento na concentração sérica do FGF-23 e do fósforo 

parecem ser as principais alterações que levam à deficiência de calcitriol, mais do 

que a perda de massa renal funcionante. Tanto o FGF-23 como a hiperfosfatemia 

inibem a enzima 1- alfa-hidroxilase renal, responsável pela conversão da 25-

hidroxivitamina D em calcitriol, o metabólito ativo da vitamina D. A redução da 

síntese de calcitriol causa menor absorção intestinal de cálcio, favorecendo a 

hipocalcemia, que, por sua vez, estimula a secreção e a síntese de PTH. Além disso, 

o calcitriol apresenta um efeito inibitório na glândula da paratireoide via receptor de 

vitamina D (VDR). Dessa forma, deficiência de calcitriol acarreta também menor 
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inibição da síntese de PTH levando a um aumento da secreção desse hormônio. 

Nas fases iniciais da DRC, a maioria dos pacientes é assintomáticos. O diagnóstico 

clínico é feito em pacientes com doença avançada que podem apresentar dores 

ósseas e articulares, mialgia, fraqueza muscular, deformidades ósseas, fraturas, 

ruptura de tendões, prurido, calcificações extra-esqueléticas sintomáticas e 

calcifilaxia. O diagnóstico e posteriores decisões terapêuticas devem ser feitos 

preferivelmente baseados em padrões de cálcio, fósforo, PTH e fosfatase alcalina, 

isto é, medidas repetidas com alterações semelhantes observando as tendências 

das alterações, mais do que em medidas únicas. 

Em pacientes com DRC G3a-G5 não dialíticos, o nível ideal de PTH não é 

conhecido. No entanto, o KDIGO 2017 sugere que pacientes com níveis de PTH 

com aumento progressivo ou persistentemente acima do limite superior sejam 

investigados quanto a fatores modificáveis, incluindo hiperfosfatemia, hipocalcemia, 

alta ingestão de fosfato e deficiência de vitamina D. 

Em pacientes adultos com DRC G3a-G5 não dialítica, o KDIGO 2017 sugere 

que os análogos de calcitriol e vitamina D não sejam rotineiramente utilizados. É 

razoável reservar o uso de análogos de calcitriol e vitamina D para pacientes com 

DRC G4-G5 com hiperparatireoidismo grave e progressivo. 

V. Referências ao especialista 

19. Um homem de 53 anos, caucasiano, vem a você com PA 180x100 mmHg. Ele 

não tem história de diabetes mellitus. Ele está em dose máxima de espironolactona, 

hidroclorotiazida, lisinopril e atenolol. Seus exames laboratoriais mostram:Creatinina 

sérica 1,9 mg/dl; TFGe: 39 ml/min/1,73m²; EAS: sem proteinúriaK+: 6,2 mEq/l. Além 

das medidas iniciais para hiperpotassemia, qual é a ação mais apropriada do ponto 

de vista nefrológico ao fim da consulta? 

a) Referir para nefrologista já que apresenta hipercalemia 

b) Referir para especialista já que tem TFG < 60 ml/min/1,73m² 

c) Referir paciente a nefrologista já que apresenta PA descompensada 

apesar do uso de 4 anti-hipertensivos. 

d) Ele não necessita de consulta com nefrologista 

Feedback 

Embora o manejo de pacientes com DRC leve e não progressiva tenha se 

tornado cada vez mais responsabilidade de médicos de atenção primária, os 
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nefrologistas precisam avaliar aqueles indivíduos suscetíveis de progressão de 

DRET (Doença Renal Estágio Terminal) e que virão a necessitar de Terapia Renal 

Substitutiva. Segundo o KDIGO 2012, a DRC associada à hipertensão refratária ao 

tratamento com quatro ou mais classes de anti-hipertensivos é uma indicação de 

encaminhamento para o especialista. O encaminhamento tardio para o nefrologista, 

muitas vezes já com necessidade de diálise, é desvantajosa para o paciente, pois 

limita o tempo de seleção do modo de diálise ou de listagem para o transplante 

“preemptivo”. Pode ocorrer aumento do estresse psicológico, tornando difícil para o 

paciente aceitar a doença. Além disso, como uma fístula arteriovenosa leva várias 

semanas para amadurecer, os pacientes que se apresentam tardiamente iniciam a 

hemodiálise com cateteres venosos centrais, que são propensos a complicações 

infecciosas e vasculares. O diagnóstico tardio da DRC também impede o tratamento 

eficaz de complicações como hipertensão e anemia, o que pode contribuir para o 

dano cardiovascular e limitar a expectativa de vida.  

20. Daniela, 19 anos, vem com história de edema de membros inferiores e de 

face, associado a um aumento de níveis pressóricos (150 x 90 mmHg). Em uso de 

enalapril. Traz exames: Cr 1,7 mg/dl; K 5,8 mEq/L; EAS com proteínas 3+, hemácias 

50 p/c, cilindros ovais graxos. Qual ação a ser tomada do ponto de vista nefrológico: 

a) Encaminhar ao nefrologista por causa da hematúria. 

b) Encaminhar ao nefrologista por causa da função renal alterada. 

c) Encaminhar ao nefrologista por causa da hipercalemia. 

d) Não encaminhar ao nefrologista, pois não há necessidade. 

Feedback  

Para evitar a avaliação tardia do paciente com DRC para o especialista, o 

KDIGO desenvolveu critérios que devem servir de guia ao médico da atenção 

primária para encaminhar pacientes que se beneficiariam de cuidados do 

nefrologista: 

- DRC categorias G4 e G5- RAC >ou= 300mg/g (> ou= 30 mg/mmol) 

- Cilindros hemáticos, hemácias > 20 por campo sustentado, sem causa justificada 

- Declínio sustentado da TFGe > 5 ml/min/1,73 m² em 1 ano 

- Queda na categoria TFG com uma redução >ou= 25% na TFGe de base 

- DRC e hipertensão refratária ao tratamento com quatro ou mais classes de anti-

hipertensivos 
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- Doença renal hereditária 

- Nefrolitíase recorrente ou extensa 

- Anormalidades persistentes do potássio sérico. 
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