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Resumo:
INTRODUÇÃO: A doença renal crônica (DRC) constitui condição crônica de elevada prevalência e
morbimortalidade em nosso meio. Contudo o diagnóstico da DRC permanece negligenciado, sobretudo em
seus estágios iniciais. A atenção primária a saúde (APS) representa o primeiro contato do usuário com a
rede de atenção à saúde, evidenciando a importância da participação dos profissionais da APS na detecção
precoce da DRC. OBJETIVO: Descrever estratégias de rastreamento da DRC no âmbito da APS e identificar
os critérios de encaminhamento para o Centro HIPERDIA Minas da cidade de Juiz de Fora (CHDM/JF).
METODOLOGIA: Em estudo transversal, descritivo de análise quantitativa, foram selecionadas 14 unidades
de APS de acordo com a região administrativa e a frequência de encaminhamento para atenção secundária.
Para análise das estratégias de rastreamento da DRC foi realizada entrevista semiestruturada com 14
médicos. Foram também revisados 3.654 prontuários de usuários acompanhados nos grupos de
hipertensos e diabéticos destas unidades, dos quais foram incluídos 2.070 com exames laboratoriais
disponíveis no período de 2010 a 2014. A taxa de filtração glomerular foi estimada a partir da fórmula
MDRD. RESULTADOS: A entrevista com os 14 médicos da APS revelou que como critério de rastreamento
para DRC 64,2% utilizam apenas a creatinina sérica, 36% a proteinúria, 29% a filtração glomerular estimada,
14% o valor do clearence fornecido pelo laboratório e apenas um médico citou a microalbuminúria como
critério. A análise dos prontuários revelou prevalência de 76% de hipertensos e 24% de diabéticos. Em
relação ao rastreamento da DRC, verificou-se que havia registro de um valor de creatinina sérica em 75%
dos prontuários avaliados e, em apenas 59% havia registro de dois valores desse marcador de DRC. A
analise dos encaminhamentos ao CHDM/JF revelou que 18,1% dos encaminhamentos ocorreram nos
estágios 4 e 5 da DRC e que apesar de 75% dos médicos conhecerem pelo menos um critério de
encaminhamento, 18% dos usuários foram referenciados sem nenhum critério. CONCLUSÕES: Em uma
população de alto risco acompanhada na APS, a creatinina sérica é o principal parâmetro utilizado para
detecção da DRC em detrimento da filtração glomerular e da presença de microalbuminúria. Do mesmo
modo, observaram-se falhas no registro em prontuário clínico e no encaminhamento dos usuários ao
CHDM/JF.
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