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O Dia Mundial do Rim, campanha anual da Sociedade
Brasileira de Nefrologia (SBN), foi criado com o objetivo
de gerar conhecimento e conscientização sobre a Doença
Renal Crônica e saúde dos rins.
Estimativas apontam que, até 2040, a DRC poderá ser
a 5ª maior causa de morte no mundo. Apesar do dado
preocupante, ainda há bastante desconhecimento sobre
o tema.
Por isso, neste e-book, você vai aprender um pouco mais
sobre a doença, suas causas, como identificar e como se
prevenir.
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O que é Doença Renal Crônica?
A doença renal crônica (DRC) é uma condição na qual os rins apresentam danos
e não podem filtrar o sangue da maneira que deveriam. Os principais fatores
de risco para o desenvolvimento de doenças renais são diabetes, pressão alta,
doenças cardíacas e histórico familiar de insuficiência renal.

Quais são as principais causas
da doença renal crônica?
Diabetes e pressão alta, ou hipertensão, são responsáveis por dois terços dos
casos de doença renal crônica.
• Diabetes: ocorre quando o açúcar no sangue permanece alto. Com o
tempo, quando não controlado, pode causar danos a muitos órgãos do
corpo, incluindo os rins e o coração e os vasos sanguíneos, nervos e olhos;
• Pressão alta: ocorre quando a pressão sanguínea contra as paredes dos
vasos sanguíneos aumenta. Se descontrolada ou mal controlada, pode ser
uma das principais causas de ataques cardíacos, derrames e doença renal
crônica. Além disso, a doença renal crônica pode causar pressão alta.
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Quais são outras condições
que afetam o rim?
Existem algumas outras condições ou circunstâncias que podem causar doença
renal, tais como:
• Glomerulonefrite: grupo de doenças que causam inflamação e danificam
as unidades de filtragem do rim. Esses distúrbios são o terceiro tipo mais
comum de doença renal;
• Doenças hereditárias: A doença renal policística é uma doença hereditária
comum que faz com que grandes cistos se formem nos rins e danifiquem
o tecido circundante;
• Anormalidades nos rins e no trato urinário antes do nascimento:
malformações que ocorrem quando o bebê se desenvolve no útero da mãe.
Por exemplo, pode ocorrer um estreitamento que impede o fluxo normal
de urina e faz com que a urina volte para o rim. Isso causa infecções e pode
danificar os rins;
• Doenças autoimunes: Quando o sistema de defesa do corpo, o sistema
imunológico, se volta contra o corpo, é chamado de doença autoimune.
A nefrite lúpica é uma dessas doenças autoimunes que resulta em
inflamação (inchaço ou cicatrização) dos pequenos vasos sanguíneos que
filtram os resíduos no rim;
• Outras causas: Obstruções causadas por cálculos renais ou tumores
podem causar danos nos rins. Uma próstata aumentada em homens ou
infecções urinárias repetidas também podem causar danos nos rins.
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Quais são os sintomas?
A maioria das pessoas pode não apresentar sintomas graves até que a doença
renal esteja avançada. No entanto, você pode perceber que:
• Sente-se mais cansado e tem menos energia;
• Tem problemas para se concentrar;
• Tem pouco apetite;
• Tem problemas para dormir;
• Tem cãibras musculares à noite;
• Tem pés e tornozelos inchados;
• Tem inchaço ao redor dos olhos, especialmente pela manhã;
• Tem pele seca e com coceira;
• Necessidade de urinar com mais frequência,
especialmente à noite.

Quais são as maneiras
de identificar?
O diagnóstico se baseia em verificar sua função renal para ajudar a planejar seu
tratamento. O médico poderá realizar estes exames de sangue e urina:
• Teste de urina da proporção de albumina para creatina: a albumina é
uma proteína que não deve ser encontrada na urina e indica problemas
de função renal;
• Exame de sangue para creatinina: determina se há muita creatinina, um
produto residual, no sangue;
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• Taxa de filtração glomerular (TFG): calcula a taxa de filtração glomerular
(TFG) usando os resultados dos testes e outros fatores, como idade e sexo.
O resultado da TFG é a melhor maneira de medir seu nível de função renal
e determinar seu estágio de doença renal.
Em via de regra, nos estágios iniciais, quando o rim funciona até 30% da sua
capacidade total, tende a ser uma doença assintomática. Abaixo desse percentual,
os primeiros sintomas podem começar a surgir, tais como anemia, piora do
controle da pressão, fraqueza, redução do apetite, edema.

Como tratar?
Caso a taxa de funcionamento do rim chegue a parâmetros inferiores a 15% se faz
necessário a realização de uma modalidade de Terapia Renal Substitutiva (TRS),
que consiste em uma terapia capaz de substituir as funções executadas pelo rim.
Existem 3 tipos de TRS:
• Hemodiálise: Terapia realizada na clínica de hemodiálise, normalmente
de 03 a 6 vezes por semana, com duração de 02 a 04 horas por dia. O
paciente é conectado a uma máquina capaz filtrar todo o sangue;
• Diálise peritoneal: Terapia realizada em ambiente domiciliar, diariamente,
normalmente no período noturno ( durante o sono). Não envolve sangue
e é feita pelo uso do peritônio, que é a membrana que recobre nosso
órgãos abdominais;
• Transplante Renal: Implante de um rim proveniente de outra pessoa.
É considerada a melhor terapia, por permitir melhor qualidade de

| ANTERIOR

7
INÍCIO

PRÓXIMO |

vida, e de fato há única capaz de substituir por completo o rim.
O transplante pode ocorrer tanto com doador vivo quanto doador falecido.
O Centro de Transplantes de Órgãos Sólidos do Hospital Brasília realiza
transplantes de fígado, rim e coração. Com uma equipe multidisciplinar
capacitada e constantes investimentos em tecnologia e infraestrutura se
tornou referência em transplantes na Região Centro-Oeste e no país.

Como se prevenir?
Por se tratar de uma doença de caráter irreversível, é necessário atenção em especial
aos pacientes de risco, que são aqueles portadores de Diabetes e Hipertensão
Arterial. Para essa população o controle rigoroso dessas duas comorbidades é a
melhor estratégia de prevenção. Para população em geral, recomenda-se alguns
cuidados, tais como:
• Boa ingestão diária de água;
• Evitar uso indiscriminado de anti inflamatórios;
• Não usar suplementação sem acompanhamento rigoroso de um
profissional de saúde devidamente capacitado.
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Onde realizar meus exames?
O Laboratório Exame, está apto para a realização de exames de saúde renal.
Contamos com mais de 50 unidades no Distrito Federal onde é possível realizar
os testes de forma presencial.
Com mais de 45 anos de história, o Laboratório Exame se destaca pela excelência
clínica, sendo parte da maior empresa de medicina diagnóstica do Brasil.
Atualmente, dispomos de um portfólio com mais de 3.000 exames laboratoriais e
de imagem, além de uma equipe médica e técnica altamente qualificada.

Estamos de portas abertas
E você? Como anda a saúde do seu rim? No Centro Médico Brasília, contamos
com as especialidades Nefrologia Adulto e Pediátrico. Nosso corpo clínico
de excelência está preparado para oferecer o melhor cuidado com os
seus rins desde a consulta rotineira até o preparo para transplante renal.
Para saber mais, entre em contato pelo (61) 3704-9000.
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