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A doença renal crônica (DRC) é uma doença não infecciosa de caráter irreversível e de 

evolução lenta. Atinge um número significativo de indivíduos e por isso tem uma importância 

epidemiológica tanto do ponto de vista etiológico, quanto assistencial. No Brasil, a 

prevalência de pacientes participantes em programas de terapia renal substitutiva chegou a 

dobrar nos últimos anos. A presente pesquisa terá como objetivo geral: Conhecer a percepção 

do paciente dialítico quanto ao diagnóstico e assistência realizada em um município do 

Recôncavo da Bahia. E como objetivos específicos: Traçar o perfil epidemiológico dos 

pacientes com diagnostico de doença renal crônica; identificar as condutas aplicadas para a 

realização de um diagnóstico precoce no município; descrever a trajetória assistencial dada 

aos pacientes de DRC. Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva de 

abordagem qualitativa. A pesquisa terá como cenário de estudo um município do Recôncavo 

da Bahia, cuja população estimada pelo IBGE (2018) é de 20.679 pessoas, abrange uma área 

territorial de 186,40 km² e terá como participantes pacientes com suspeita ou diagnóstico de 

DRC que residam no município.  À coleta de dados será feita por meio de entrevistas 

semiestruturada, cuja análise de dados será através da análise de conteúdo de Minayo, que se 

estrutura em três fases, que são pré-analise, exploração do material, tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação. A pesquisa adotará todos os critérios éticos previamente estabelecidos 

pela Resolução CNS Nº 466/2012. Espera-se que a proposta a ser realizada desperte o 

interesse pelo tema favorecendo a discussão acadêmica para seu aprofundamento, além de 

propor soluções viáveis para implementação do diagnóstico precoce. 
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