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Resumo  
INTRODUÇÃO: A Doença Renal Crônica (DRC) é um probl ema de saúde pública no mundo 
inteiro e segundo evidências, é possível prevenir o u retardar seu desfecho desfavorável 
através da detecção dos estágios inicias da doença,  bem como com o tratamento dos 
principais fatores de risco, como Diabetes Mellitus  (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS) que juntas somam 66% das causas mais comuns. OBJETIVOS: Rastrear fatores de 
risco para desenvolvimento de DRC em indivíduos ent re 18 e 90 anos de idade. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quantitativo rea lizado por membros da Liga 
Acadêmica Pre-Renal no Hospital Universitário Centr o de Atenção a Saúde (HU-CAS). O 
instrumento de coleta de dados continha dados sócio s demográficos, hábitos de vida e 
ainda o questionário SCreening for Occult REnal Dis ease (SCORED), uma tabela que contém 
fatores de riscos para os quais são atribuídos pont os de acordo com sua relevância. Os 
fatores de exclusão são: ser menor de 18 anos e ser  sabidamente portador de DRC. 
RESULTADOS: Participaram da pesquisa 550 pessoas se ndo que 389 foram do sexo 
feminino e 164 do sexo masculino. Relacionado à fai xa etária encontramos: 107 
entrevistados entre 18 e 30 anos, 334 entre 31 e 60  anos, 109 entre 61 e 90. Destes, 90 
apresentam histórico familiar de DRC, 195 são hiper tensos, 66 diabéticos e 25 relataram 
proteína na urina. CONCLUSÃO: Frente à relevância d os dados constatamos que é de suma 
importância sensibilizar a sociedade civil e organi zada para a emergência de medidas de 
controle desta importante epidemia. 
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