
Dia Mundial do Rim

 Na segunda quinta-feira do mês de março, comemora-se o dia mundial do rim. Este ano o Dia Mun-
dial do Rim promove a discussão sobre as consequências prejudiciais da obesidade e sua associação com 
a doença renal.

 A obesidade é definida como acumulação de gordura excessiva que pode prejudicar a saúde. Em 
2014, em todo o mundo mais de 600 milhões de adultos eram obesos. A obesidade é um fator de risco 
forte para o desenvolvimento de doença renal. Aumenta a possibilidade de desenvolver grandes fatores 
de risco de Doença Renal Crônica (DRC), como diabetes e hipertensão, e tem um impacto direto no desen-
volvimento de Doença Renal Crônica (DRC) e doença renal terminal, em indivíduos afetados pela obesida-
de, os rins trabalham mais, filtrando mais sangue do que o normal (hiperfiltração) para satisfazer as exigên-
cias metabólicas do aumento do peso corporal. O aumento da função pode danificar o rim e aumentar o 
risco de desenvolver DRC em longo prazo. A boa notícia é que a obesidade, bem como a DRC, é em grande 
parte evitável. Como?

 Evite bebidas alcoólicas;
 Evite o sobrepeso; 
 Mantenha uma alimentação saudável;
 Mantenha-se hidratado, tomando líquidos; 
 Monitore sua pressão arterial;
 Não fume;
 Não tome remédio sem orientação médica;
 Pratique atividade física regularmente; 
 Realizar dosagem de glicemia e da creatinina para estimar a função renal;
 Visita médica anual ao Nefrologista (ou tempo menor de acordo com avaliação médica);

 O controle rigoroso da diabetes e da pressão arterial podem prevenir ou lentificar a evolução da 
Doença Renal Crônica. Educação e conscientização dos riscos da obesidade e um estilo de vida saudável, 
incluindo nutrição adequada e exercício físico, pode ajudar dramaticamente na prevenção da obesidade e 
doença renal. Faça sua parte!

Estilo de vida saudável para rins saudáveis.
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