
¹ Pacientes sob risco de desenvolvimento de DRC e com DRC estágio 1 a 3b: reforçar orientações sobre diminuição de ingestão de sódio (menor que 2g/dia) em adultos a não ser se contraindicado. Pacientes com DRC a partir do 
estágio 4: encaminhar para avaliação nutricional com profissional do NASF-AB (UBS/UBSF com cobertura de NASF-AB) ou para nutricionista da especialidade (UBS/UBSF sem cobertura de NASF-AB).

LEGENDAS:
DRC: Doença Renal Crónica
DCV: Doença cardiovascular
HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica
DM: Diabetes mellitus
MEV: Mudanças de estilo de vida
RCV: Risco cardiovascular
UBS: Unidade Básica de Saúde
UBSF: Unidade Básica de Saúde da Família
NASF-AB:  Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica
IMC: Índice de Massa Corporal
SERELEP: Setor de Referência em Lesões Vasculares e Periféricas
PRM: Problemas relacionados a medicamentos

Pessoa com DRC ou sob risco de 
desenvolvimento

Identificação e tratamento dos 
fatores de risco modificáveis de 

progressão da DRC e DCV

Manejo clínico da HAS, 
DM, obesidade, 

dislipidemia e DCV

Orientar 
alimentação 
saudável¹. 

Orientar 
Prática de 

atividades físicas

Orientar 
Cessação do 

tabagismo

Verificar 
avaliação 

odontológica 
anual

Avaliar pés da 
pessoa com 

diabetes

Verificar  
avaliação 

oftalmológica 
anual

Promoção do 
autocuidado e 
sobre a DRC 

Agendar retorno de consulta 
médica intercalada com consulta 
de enfermagem de acordo com 
estratificação do RCV e demais 

profissionais da equipe, se 
necessário

Em UBS/UBSF 
com NASF-AB: 
Solicitar apoio 

matricial de 
nutricionista. Não 

havendo, 
encaminhar para 
nutricionista da 

especialidade via 
sistema de 
regulação 
vigente.

Recomendar 
prática de 

atividades físicas 
compatível com 

a saúde 
cardiovascular e 
recomendações 

médicas.
Orientar 

caminhada de 
30min 

5x/semana para 
manter IMC <25.

Se não 
realizado, 
agendar 
consulta 

odontológica 
na recepção.

Realizar a 
avaliação 
durante as 
consultas 

médicas ou de 
enfermagem, 

devendo o 
paciente ser 

acompanhado 
periodicamente 
conforme a grau 

de risco.

Encaminhar 
para consulta 
farmacêutica 

em UBS/UBSF 
que dispõe de 

serviço de 
farmácia 
clínica ou 

farmacêutico.

Avaliar adesão 
ao tratamento 
farmacológico.

Se não 
realizado, 

agendar na 
recepção para 
oftalmologia 

geral

Encaminhar para 
atividades educativas 

promovidas na unidade 
de saúde (qualquer 

profissional de saúde 
deve realizar). 

Encaminhar 
para grupo de 
tabagismo (da 

unidade ou 
unidade 
próxima)

Em UBS/UBSF com 
cobertura de NASF-AB ou 
com núcleo de atividade 
física, deve-se solicitar 

apoio matricial de 
profissionais de Educação 

Física.

Promover o controle da 
glicemia, pressão 

arterial, dislipidemias, 
DCV e sobrepeso / 

obesidade, 

Se necessário, encaminhar: 
Confecção de palmilhas: para 
Ortesista, conforme protocolo;

Confecção de palmilhas ou calçados: 
para CER/APAE. conforme protocolo 

de acesso OPM;
Ferida aberta de difícil cicatrização: 

para SERELEP, conforme fluxo 
específico; 

Acolhimento / 
Classificação de 
risco ou consulta 

programada

Consulta de enfermagem

Verificar 
situação 
vacinal

Sem 
comprovação, 
encaminhar 
para sala de 

vacina


