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Prefácio
É com imensa satisfação e orgulho que apresentamos o Guia
Prático de Nefrologia, um livro que traz uma abordagem leve, mas
ao mesmo tempo didática e esclarecedora, sobre as mais diversas
áreas da Nefrologia.
Elaborado por uma equipe médica voltada para o academicismo
e com a importante colaboração de alunos da Liga Acadêmica de Nefrologia da Universidade Católica de Pelotas, o livro aborda temas do
dia-a-dia do nefrologista, bem como traz assuntos mais complexos e
desafiadores dessa especialidade médica, tornando-se uma ferramenta
excepcional para auxiliar alunos de medicina e profissionais médicos na
aprendizagem, diagnóstico e terapêutica das patologias renais.
E para melhorar ainda mais, disponibilizaremos uma versão
digital do livro, um e-book, indo ao encontro da tendência atual de
descentralização de conhecimento, permitindo uma consulta rápida e
objetiva, deixando, assim, o conhecimento “na palma de sua mão”!
Dessa forma, o Guia Prático de Nefrologia fará você imergir no
fascinante mundo da Nefrologia, filtrando, absorvendo e concentrando, de forma suave e elucidativa, o conhecimento necessário dessa
maravilhosa área médica.
Por fim, deixo aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores que ajudaram a tornar esse sonho realidade!
Muito obrigado!
Matheus Neumann Pinto
Médico Nefrologista
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Anatomia e Fisiologia Renal
Flavia Weykamp da Cruz McBride
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ANATOMIA

RINS
LOCALIZAÇÃO: retroperitoneal, ao nível da 12ª vértebra torácica e das
três primeiras vértebras lombares. O rim direito fica um pouco mais
baixo do que o esquerdo graças ao fígado, que ocupa uma grande
área acima do rim direito.
Tabela 1 - Relações anatômicas dos rins.
Relações

Rim direito

Rim esquerdo

Anterior

·
·
·
·

·
·
·
·

Posterior

Músculos psoas maior medialmente e quadrado do lombo parede posterior do abdome

Medial

Coluna vertebral, no nível
das vértebras LI e LIII

Superior

Glândula suprarrenais (separadas por uma fina fáscia) e diafragma

Fígado
Segunda parte do duodeno
Cólon ascendente
Intestino delgado

Estômago
Cólon descendente
Baço
Intestino delgado

Coluna vertebral, no nível
das vértebras TXII e LII

Fonte: Adaptado de MOORE (2018).

DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO:
1.

Geral: medem cerca de 10 cm de comprimento, 5 cm de largura e 5,5 cm de espessura, pesam em torno de 150 gramas
no adulto.

2.

Externamente ao órgão: circundado por uma cápsula adiposa
(gordura perirrenal) e externamente a essa à fáscia renal está o
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corpo adiposo pararrenal ou corpo adiposo de Gerotta (gordura
pararrenal) que auxiliam na fixação parcial do rim.
3.

Superfície: são pares, em formato de feijão ou grão de fava,
coloração marrom-avermelhada, margem lateral é convexa e a
margem medial é côncava. Cobertos por uma cápsula fibrosa
externa que invagina-se para o interior do hilo renal e reveste o
seio renal, um espaço interno no rim que da passagem ao pedículo renal (artéria renal, veia renal e ureter). A veia renal situa-se
anteriormente à artéria renal, que é anterior à pelve renal. Pelve
renal é a expansão afunilada e achatada da extremidade superior do ureter, assim, sendo contínuo com o ureter;
Figura 1 - Rim – Vista anterior.

Fonte: Netter (2018).

17

s
u
m
á
r
io

Figura 2 - Seccção de rim.

Fonte: Netter (2018).

4. Secção:
Tabela 2 - Secção do rim.
Região externa: chamada de córtex renal possui uma coloração mais clara, se estendem formando as colunas renais ou colunas de Bertin, que preenchem os espaços entre as pirâmides renais.
Região interna: chamada de medula renal possui uma coloração mais escura, onde se encontra várias pirâmides renais.
Pelve renal recebe dois ou três cálices maiores, e cada um deles é formado por dois ou três cálices menores. Cada cálice menor é envolto por uma papila renal, o ápice da pirâmide renal, de onde a urina é excretada.
Fonte: Adaptado de MOORE (2018).
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Figura 3 - Vascularização do rim.

Fonte: MOORE (2018).

Figura 4 - Fluxograma
da circulação renal.

Fonte: MARTINI (2009).

Tabela 3 - Vascularização do rim.

Rim

Artérias

Veias

Inervação

Drenagem
linfática

Artéria renal
Origem: aorta
abdominal
Origina: perto
do hilo as 5 artérias segmentares, que vão
se ramificando
até irrigarem
os néfrons.

Veias renais
Diversas drenam cada néfron,
se unem para formar a veia
renal direita e esquerda,
sendo as duas com drenagem
para Veia Cava Inferior
Veia renal esquerda: mais
longa, recebe a veia suprarrenal esquerda, a veia gonadal
(testicular ou ovárica) esquerda
e uma comunicação com a
veia lombar ascendente

O plexo nervoso
renal é suprido
por fibras dos
nervos esplâncnicos abdominopélvicos

Acompanha as
veias renais e
drenam para
os linfonodos
lombares direito e esquerdo

Fonte: Adaptado de MOORE. (2018)
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GLÂNDULAS SUPRARRENAIS
LOCALIZAÇÃO: nas faces superomediais dos rins, sendo separados
por um septo, e o abaixo do diafragma. São retropetoneais.
DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO:
1.

Superfície: cor amarelada em pessoas vivas, são circundadas
por tecido conjuntivo contendo considerável cápsula adiposa.
Tabela 4 - características das glândulas adrenais.

Características

Glândula direita

Glândula esquerda

• Formato piramidal
• Situa-se anterolateralmente
ao pilar direito do diafragma e faz contato com a
VCI anteromedialmente e o
fígado anterolateralmente.

• Formato de crescente
• Situa-se medialmente à metade
superior do rim esquerdo e
tem relação com o baço, o
estômago, o pâncreas e o pilar
esquerdo do diafragma.

Fonte: Adaptado de MOORE. (2018)

2.

Secção: cada glândula suprarrenal tem duas partes: o córtex
suprarrenal e a medula suprarrenal essas partes têm diferentes
origens embriológicas e diferentes funções.
Tabela 5 - Vascularização das glândulas suprarrenais.

Artérias

Veias

As artérias suprarrenais
têm três origens:
• Artérias suprarrenais
superiores (6 a 8) das
artérias frênicas inferiores
• Artérias suprarrenais
médias da parte abdominal da aorta, perto do
nível de origem da AMS
• Artérias suprarrenais inferiores das artérias renais.

Veia suprarrenal
direita curta
drena para a VCI
Veia suprarrenal esquerda,
mais longa, que
frequentemente
se une à veia
frênica inferior,
drena para a veia
renal esquerda.

Inervação
Plexo celíaco
e dos nervos
esplâncnicos
abdomino pélvicos

Drenagem
linfática
Drenam para
os linfonodos
lombares direito e esquerdo

Fonte: Adaptado de MOORE. (2018)
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URETERES
LOCALIZAÇÃO: são retroperitoneais
DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO: Descrição do órgão: são um par de ductos musculares de 25 a 30 cm de comprimento que se estendem dos
rins até a bexiga urinária. Cada ureter inicia como uma continuação da
pelve renal passando pela bifurcação das artérias ilíacas comuns até
chegar na bexiga urinária, sem adentrar na cavidade peritoneal.
Constrições relativas em três locais:
(1) na junção dos ureteres e pelves renais,
(2) onde os ureteres cruzam a margem da abertura superior da pelve
(3) durante sua passagem através da parede da bexiga urinária
Tabela 6 - Vascularização dos ureteres.
Órgãos

Artérias

Veias

Inervação

Drenagem linfática

Ureter

Recebe ramos das artérias
renais, com ramos menos
constantes originando-se
das artérias testiculares
ou ováricas, da parte
abdominal da aorta e das
artérias ilíacas comuns.

As veias que
drenam a parte
abdominal dos
ureteres drenam
para as veias renais e gonadais

Plexos autônomos
adjacentes (renais,
aórticos, hipogástricos superiores
e inferiores)

Drenam para os
linfonodos lombares, linfonodos
ilíacos comuns,
linfonodos
ilíacos externos
ou internos

Fonte: Adaptado de MOORE. (2018)

BEXIGA URINÁRIA
LOCALIZAÇÃO: no homem, o corpo da bexiga urinária localiza-se entre
o reto e a sínfise púbica; na mulher, o corpo da bexiga urinária situa-se
inferiormente ao útero e anteriormente à vagina.
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DESCRIÇÃO DO ORGÃO: é um órgão musacular, oco e de formato piramidal. As dimensões variam dependendo do seu estado de distensão.
•

Superfície: A superfície superior é recoberta de peritônio e o restante praticamente não tem peritônio recobrindo outras partes

•

Secção: uma túnica mucosa disposta em pregas faz o revestimento do órgão. Possui a área triangular delimitada pelos óstios dos ureteres e pelo óstio interno da uretra constituindo o
trígono da bexiga.

O início da uretra localiza-se no ápice do trígono, no ponto mais
inferior da bexiga.
O músculo liso do esfíncter interno da uretra oferece o controle
involuntário sobre a eliminação de urina pela bexiga urinária.
Tabela 7 - Vascularização da bexiga.
Órgãos

Artérias

Veias

Inervação

Bexiga

Artérias vesicais
superiores: irrigação
anterossuperior
Artérias vesicais inferiores:
nos homens, irrigação
do fundo e colo
Artérias vaginais: nas
mulheres, irrigação
posteroinferior
Artérias obturatória e glútea
inferior: enviam ramos.

As veias que
drenam a
bexiga urinária
correspondem às
artérias e são tributárias das veias
ilíacas internas.

Plexos vesicais,
nervos esplâncnicos pélvicos
e pelo plexo
hipogástrico

Drenagem
linfática
Superior e laterais drenam para
linfonodos ilíacos
externos. Fundo e
colo drenam para
linfonodos ilíacos
internos e alguns
do colo para linfonodos sacrais e
ilíacos comuns

Fonte: Adaptado de MOORE. (2018)
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URETRA
FUNÇÃO: é um meio para eliminação da urina ao meio externo.
LOCALIZAÇÃO: se estende a partir do colo da bexiga urinária (óstio
interno da uretra) até o óstio externo da uretra.
DESCRIÇÃO:
•

Uretra feminina: se estende desde a bexiga urinária até o vestíbulo
da vagina. O óstio externo da uretra situa-se nas proximidades
da parede anterior da vagina. Mede aproximadamente 3 e 5 cm.

•

Uretra masculina: se estende do colo da bexiga urinária até a
extremidade do pênis, mede aproximadamente de 18 a 20 cm.
A uretra masculina pode ser subdividida em quatro porções:
(1) Parte pré prostática: músculo esfíncter interno da uretra
(2) Parte prostática: passa pelo centro da próstata

(3) Parte membranácea: segmento que penetra o “diafragma
urogenital”
(4) Parte esponjosa: estende-se da superfície inferior do “diafragma urogenital” ao óstio externo da uretra.
Em ambos os sexos, conforme a uretra passa através do “diafragma urogenital”, uma faixa circular de músculo esquelético constitui
o músculo esfincter externo da uretra (voluntário).
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Tabela 8 - Vascularização da uretra.
Órgãos

Artérias

Veias

Inervação

Drenagem linfática

Uretra

Masculina: irrigada
por ramos prostáticos
das artérias vesicais
inferiores e retais.
Feminina: artéria
pudenda interna e vaginal.

As veias seguem as
artérias e têm nomes semelhantes

Os nervos que
suprem a uretra têm
origem no plexo
(nervo) vesical

Drenam para linfonodos sacrais e linfonodos inguinais.

Fonte: Adaptado de MOORE. (2018)

FISIOLOGIA RENAL
NÉFRON
O néfron é a unidade estrutural e funcional dos rins. Podemos
descrevê-lo como uma estrutura microscópica formada por (figura 1):
Figura 1 - Néfron.

Fonte: Guyton & Hall (2017).
24

s
u
m
á
r
io

•

Glomérulo (uma rede de capilares glomerulares), onde o
sangue é filtrado;

•

Cápsula de Bowman, que circunda o glomérulo, e, junto a ele,
constitui o corpúsculo de Malpighi;

•

Sistema tubular (túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor).

O rim possui de 800.000 a 1.000.000 de néfrons, sendo cada um
deles capaz de formar urina, através da formação do filtrado glomerular
nos corpúsculos de Malpighi e o seu processamento no sistema tubular.
Sendo o rim dividido em parte mais externa (córtex) e mais interna
(medula), encontramos no córtex o corpúsculo de Malpighi, os túbulos
contorcidos proximal e distal e a parte inicial do túbulo coletor. Na medula, encontramos a alça de Henle e a maior parte dos túbulos coletores.

CORPÚSCULO DE MALPIGHI
Cada rim recebe uma artéria renal que, ao passar pelo hilo renal,
se divide em ramos. Após sucessivas divisões, originam-se as arteríolas
aferentes, as quais formas as alças capilares dos glomérulos. Do enovelado de capilares, surgem as arteríolas eferentes, que deixam o glomérulo.
O sangue circulante no glomérulo é arterial, e a sua pressão
hidrostática é controlada pelas arteríolas aferente e eferente. Essa arteríola tem mais células musculares que a arteríola aferente e, portanto,
uma maior propensão a se contrair quando há baixo fluxo renal. Quanto mais contraída a arteríola eferente, maior a pressão intraglomerular
e, assim, maior a Taxa de Filtração Glomerular (TFG).

25

s
u
m
á
r
io

A cápsula que circunda o glomérulo é chamada Cápsula de Bowman, e é entre seus folhetos visceral e parietal, local chamado espaço capsular, que chega o filtrado glomerular.
A membrana que constitui os capilares glomerulares possui 3
camadas principais, de internas para externas nessa ordem:
1.

Endotélio capilar, perfurado por milhares de pequenos orifícios
chamados fenestrações;

2.

Membrana basal, uma trama de colágeno e fibrilas proteoglicanas, por onde água e solutos também podem ser filtrados;

3.

Podócitos (células epiteliais), os quais emitem prolongamentos
análogos aos tentáculos de um polvo, que “abraçam” as alças
capilares, formando as fendas de filtração, pelas quais o filtrado
glomerular se desloca.

Essas 3 camadas representam uma barreira à filtração das
proteínas do plasma.

SISTEMA TUBULAR
Depois que o filtrado glomerular passa pela cápsula de Bowman,
ele chega aos túbulos renais, e, então, flui sequencialmente através do
túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e
túbulo coletor para ser finalmente excretado como urina.
APARELHO JUSTAGLOMERULAR
O aparelho justaglomerular é formado pelas células glomerulares e pela mácula densa.
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As arteríolas aferentes, antes de originarem o glomérulo, apresentam uma modificação nas células da sua camada média, que passam, então a ser chamadas de células justaglomerulares.
Em certo ponto do seu percurso, o túbulo contorcido distal se
aproxima da arteríola aferente do mesmo néfron, exatamente nessa
região das células justaglomerulares, e é nesse ponto de encontro que
está a mácula densa.
Essa estrutura é fundamental por ser uma comunicação entre
fluido tubular e arteríola aferente, onde ocorre grande parte da regulação da filtração glomerular, como veremos adiante.

FISIOLOGIA RENAL
Para recapitular a fisiologia renal, é necessário ter em mente a seguinte relação:
EXCREÇÃO = FILTRAÇÃO + SECREÇÃO - REABSORÇÃO
O primeiro passo na formação da urina é a chamada Filtração Glomerular, a qual pode ser quantificada pela Taxa de Filtração
Glomerular (TFG). Os rins filtram de 120-180 L de plasma por dia
(média: 140L/dia), o que resulta na TFG normal: 80-120 ml/min de
filtrado. Desses 140 L, os cálices renais recebem 1-3 L de urina, ou
seja, quase 99% do filtrado é reabsorvido nos túbulos.
Enquanto o filtrado glomerular segue seu trajeto através dos
túbulos renais, seu volume e sua composição são alterados através
da Secreção Tubular e da Reabsorção Tubular. Desse modo, todas
substâncias excretadas na urina são resultado do balanço entre filtração, secreção e reabsorção tubulares, o que pode ser moldado
dependendo das necessidades fisiológicas do corpo.
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Algumas substâncias são pouco reabsorvidas e excretadas em
grande quantidade por serem produtos metabólicos residuais que devem ser eliminados do sangue, como exemplo ureia, creatinina, ácido
úrico e uratos. Além disso, há substâncias que não apenas são pouco
reabsorvidas, mas também são muito secretadas e, portanto, muito
excretadas, a exemplo de substâncias estranhas e medicamentos.
No entanto, eletrólitos (sódio, cloreto, bicarbonato) são muito
reabsorvidos e, assim, pouco excretados na urina. E, por fim, mesmo
que uma alta quantidade de substâncias nutricionais (aminoácidos,
glicose) seja filtrada pelos capilares glomerulares, estas são totalmente reabsorvidas e não aparecem na urina.

CORPÚSCULOS DE MALPIGHI
O filtrado glomerular é formado graças ao resultado positivo
da soma das pressões favoráveis à filtração (pressão hidrostática
glomerular) e contrárias a ela (pressão hidrostática na cápsula de
Bowman e pressão coloidosmótica dos capilares glomerulares).
O rim possui os mecanismos de Autorregulação da Taxa de Filtração Glomerular (TFG), responsável por manter uma pressão constante nas alças glomerulares, e a Autorregulação do Fluxo Sanguíneo
Renal. Desse modo, a TFG e o fluxo sanguíneo renal são mantidos
constantes. São poucos os órgãos capazes de autorregular seu fluxo,
principais exemplos são os rins, o miocárdio e o cérebro.
As variações pressóricas dentro das alças capilares são prejudiciais aos rins. Níveis pressóricos glomerulares reduzidos (exemplo: hipotensão arterial severa) provocariam dificuldade de formação de urina e
insuficiência renal. Por outro lado, níveis pressóricos glomerulares constantemente elevados causariam danos às alças capilares dos glomérulos.
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VAMOS ENTENDER MELHOR ESSA AUTOREGULAÇÃO?
A pressão arterial sistêmica, em geral, não é capaz de desregular o fluxo sanguíneo renal. Entre pressões arteriais médias de 80
a 170 mmHg, o fluxo sanguíneo renal não é alterado graças à adaptação da arteríola Aferente. O aumento da PA causa vasoconstrição
dessa arteríola, enquanto a sua redução ocasiona uma vasodilatação.
Esse mecanismo ocorre pelos receptores de estiramento, presentes nos miócitos da arteríola, que quando distendidos por aumento de
PA provocam contração muscular. Quando a tensão sobre eles é reduzida, eles causam o relaxamento muscular e viabilizam a vasodilatação!
Vale lembrar que a vasodilatação requer, também, a liberação intrarrenal
de vasodilatadores endógenos (prostaglandinas, cininas e óxido nítrico).
Agora, caso a PA seja reduzida a valores tão baixos quanto 70
ou 80 mmHg, os vasos atingem o nível máximo de dilatação e o fluxo
sanguíneo inevitavelmente cai.

4 PRINCIPAIS MECANISMOS QUE CONTROLAM A TFG
1.

Vasoconstrição da arteríola Eferente
Quando há um baixo fluxo renal, as células justaglomerulares secretam o hormônio Renina, capaz de converter
Angiotensinogênio em Angiotensina I. Por ação da ECA
(Enzima Conversora de Angiotensina), esta é convertida
em Angiotensina II. A Angiotensina II promove a contração da arteríola Eferente, o que aumenta a pressão intraglomerular e, portanto, a TFG. Isso acontece porque
essa arteríola tem mais receptores de Angiotensina II que
a Aferente e, assim, maior facilidade para se contrair.
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2.

Vasodilatação da arteríola Aferente
O baixo fluxo renal, que estimula o aumento de angiotensina II, também causa a liberação de substâncias vasodilatadoras da arteríola Aferente, por exemplo PGE2,
cininas e óxido nítrico. Desse modo, mais sangue chega
ao rim e maior é a TFG.

3.

Feedback Tubuloglomerular
Vamos lembrar aqui como funciona o aparelho justaglomerular já citado.
A junção entre túbulo contorcido distal e arteríola Aferente é feita pelo aparelho justaglomerular, o qual é capaz
de regular a FG a partir do conteúdo do fluido tubular.
As células da mácula densa regulam esse mecanismo.
Quando a TFG é reduzida, menos NaCl chega à mácula
densa. As células justaglomerulares da arteríola Aferente
percebem essa redução e causam uma vasodilatação da
arteríola para restabelecer a TFG.
Por outro lado, quando a TFG aumenta, mais NaCl chega
à mácula densa e mais cloreto é reabsorvido, o que ocasiona a vasoconstrição da arteríola Aferente.

4.

Retenção Hidrossalina e Natriurese
As células justaglomerulares secretam renina quando há
uma redução do fluxo renal e uma redução da reabsorção de
cloreto na mácula densa. A renina contribui para a formação
de Angiotensina II, que estimula a produção e a liberação de
aldosterona (hormônio que estimula a retenção de sódio e
água pelos túbulos renais) pelas suprarrenais. Dessa maneira, a retenção volêmica restaura o fluxo renal e a TFG.
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Entretanto, a situação oposta, de alto fluxo renal (ex.:
hipervolemia), desativa esse sistema renina-angiotensina-aldosterona e causa concomitantemente a liberação
de Peptídeo Natriurético Atrial (PNA), o qual tem efeito
natriurético. Isso reduz a volemia e restaura a TFG normal.

TÚBULOS CONTORCIDOS PROXIMAIS
Aproximadamente 65% da carga filtrada de água, sódio, cloreto, potássio e diversos outros eletrólitos são reabsorvidos nos
túbulos proximais.
O sódio é o principal eletrólito reabsorvido nos túbulos renais, e
a sua quantidade determina a reabsorção dos outros eletrólitos. Isso
se dá pela reabsorção ativa de sódio pela proteína cotransportadora NaK-ATPase, responsável por manter as baixas concentrações de
sódio intracelular, estabelecendo o gradiente que causa a saída do
sódio do lúmen e sua entrada nas células.
Como é necessário um equilíbrio eletroquímico no lúmen (cargas + = cargas -), essa reabsorção de sódio acompanha a reabsorção de ânions:
•

Primeira parte do TCP

•

Segunda parte do TCP

Bicarbonato (HCO3-)
Cloreto (Cl-)

O bicarbonato não possui um carreador específico, o que requer
que ele seja convertido em CO2+H2O, através da secreção de H+ em
troca do Na+ reabsorvido, assim como pela anidrase carbônica luminal. Assim, no lúmen ocorre a reação em sentido direto:
HCO3- + H+

H2CO3

CO2+H2O

Filtrado Secretado Reabsorvido
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Através da anidrase carbônica intracelular, a reação ocorre no
sentido inverso nas células proximais. Assim, depois de ser reabsorvido, o CO2 volta a ser HCO3- dentro da célula tubular.
Aqui age a acetazolamida (Diamox), inibindo a anidrase carbônica e, portanto, a reabsorção de bicarbonato e sódio no TCP. Seu efeito
é a natriurese e a bicarbonatúria (alcalinização da urina).
O cloreto é reabsorvido na forma de ácido fórmico. Primeiro, o
ácido fórmico se dissocia dentro da célula tubular, gerando o ânion formato. O formato é secretado para o lúmen em troca da reabsorção do
cloreto (trocador formato/cloreto). Assim, o cloreto é retirado da célula
através do cotransportador K+/Cl+ na membrana basolateral. O ânion
formato reage com H+ (secretado pelo trocador Na+/H+) originando o
ácido fórmico, que volta para o interior da célula tubular.
A água é reabsorvida por osmose. Assim, para manter a osmolaridade luminal intacta e semelhante à do plasma (290 mOsm/L), a cada
molécula de soluto que é reabsorvida, também são reabsorvidas moléculas de água. Aqui ocorre o chamado solvent drag, ou arrasto de solvente:
as moléculas de H2O atravessam os espaços intercelulares e levam consigo outros eletrólitos. Esse mecanismo envolve principalmente sódio,
cloreto e praticamente todo potássio que são reabsorvidos no TCP.
Glicose, aminoácidos, fosfato, e ácido úrico também são reabsorvidos no TCP e sua absorção está relacionada à reabsorção de sódio,
através de carreadores específicos duplos na membrana luminal. Também
ocorre a reabsorção de algumas proteínas no TCP através de endocitose.
Além de reabsorção, o TCP é importante também para o processo de secreção de substâncias. Aqui há 2 tipos de carreadores:
•

Aniônicos – secretam substâncias ácidas (ácido úrico, penicilinas e
cefalosporinas) através da conversão do ácido em H+ e um ânion.
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•

Catiônicos – secretam substâncias básicas (creatinina e cimetidina) através da conversão da base em cátion por se ligar ao H+.

ALÇA DE HENLE
Aqui ocorre a reabsorção de 25% do sódio filtrado. Sua principal
função é o controle da osmolaridade da urina. O multiplicador contracorrente é responsável pela alta osmolaridade na medula renal.
→

Vamos entender esse mecanismo contracorrente? (figura 2)
Figura 2 - Osmolaridade do fluido tubular.

Fonte: Guyton & Hall (2017).

A alça descendente é muito permeável à água e impermeável aos
solutos, o que torna o líquido tubular hiperosmótico conforme se move para
o interior da medula renal, uma vez que este perde líquido para o meio.
Na porção ascendente ocorre o contrário: a permeabilidade à
água é quase zero, mas muito sódio, cloreto e potássio são reabsorvi-

33

s
u
m
á
r
io

dos, o que torna o líquido tubular diluído (hipotônico) à medida que volta para o córtex. Ademais, o transporte ativo de NaCl para fora da alça
de Henle aumenta a concentração desses íons no interstício medular.

TÚBULO CONTORCIDO DISTAL
Aqui ocorre a reabsorção de 5% do líquido e sódio filtrados. Na
membrana das células tubulares há o carreador Na-Cl, que pode ser inibido
pelos diuréticos tiazídicos. Além disso, possui 2 outras importantes funções:
•

Contém a mácula densa, que compõe o aparelho justaglomerular;

•

Local de regulação da reabsorção de cálcio sob ação do PTH.

TÚBULO COLETOR
É a última parte do sistema tubular, onde ocorre reabsorção de
5% do líquido e sódio filtrados. O conjunto TCD + TC é chamado Néfron Distal, respondendo por cerca de 10% da reabsorção. No entanto,
sua principal função são ajustes finos de reabsorção e secreção tubular, através de hormônios reguladores do equilíbrio hidroeletrolítico.
O TC pode ser dividido em:
•

TC medular

•

TC cortical – responde à Aldosterona (reabsorção distal de sódio e secreção de potássio e H+)

A reabsorção de sódio dependente de aldosterona é eletrogênica, diferente de todos os outros processos de reabsorção.
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Desse modo, o sódio é reabsorvido sozinho, o que causa um potencial intraluminal negativo. Como o lúmen está negativo, K+ e H+
são atraídos para o lúmen tubular e, assim, secretados.
O TC é composto por 2 tipos principais de células:
1.

Células principais – responsivas a aldosterona. Reabsorvem sódio e água e secretam potássio.

2.

Células intercaladas – reabsorvem potássio e secretam H+.

O líquido tubular que deixa a alça de Henle é diluído, com
osmolaridade de 100 mOsm/L. O interstício que circunda a alça
de Henle é o mesmo que circunda o TC medular. À medida que se
aproxima das papilas renais, esse interstício se torna progressivamente mais concentrado, chegando a 1.200 mOsm/L.
As células do TC são sensíveis ao hormônio antidiurético
(ADH). O ADH, que é transportado da hipófise até os rins, aumenta a permeabilidade à água nessa região. Assim, quando há altos
níveis de ADH e uma osmolaridade alta no líquido intersticial da
medula renal, é possível produzir uma urina altamente concentrada,
com uma osmolaridade de até 1.200 a 1.400 mOsm/L.
No entanto, quando há uma redução de ADH, os rins conservam água. Isso ocorre porque os túbulos são praticamente impermeáveis à água e a reabsorção adicional de solutos provoca uma
diluição ainda maior do líquido tubular, diminuindo sua osmolaridade a valores tão baixos quanto 50 mOsm/L.
Desse modo, os rins podem excretar urina com uma osmolaridade que varia de 50 mOsm/L (excesso de água no corpo) até 1.200 a
1.400 mOsm/L (déficit de água no corpo).
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INTRODUÇÃO
A lesão renal aguda (LRA) é definida como uma redução repentina da função renal em um curto período de tempo (horas ou
dias). Essa diminuição da função renal leva a um acúmulo de produtos nitrogenados normalmente excretados pelos rins, desequilíbrio
hidroeletrolítico e ácido-básico. A LRA não é uma única doença,
mas sim a consequência de fatores que levam a aumento de creatinina e ureia no plasma sanguíneo e diminuição do volume urinário.
A seguir temos uma tabela proposta por uma equipe internacional multidisciplinar (AKIN) mostrando a classificação da LRA em estágios, com base na dosagem de creatinina sérica e no débito urinário.
Tabela 1 - Classificação por estágios da lesão renal aguda.
Estágios

Creatinina sérica

Diurese

1

Aumento de 0,3 mg/dl ou aumento
de 1,5 a 2 vezes do valor basal

< 0,5 ml/Kg/h por 6 horas

2

Aumento > 2- 3 vezes do valor basal

< 0,5 ml/Kg/h por > 12 horas

3

Aumento > 3 vezes do valor basal ou
Cr séricos ≥4,0 mg/dl com aumento
agudo de pelo menos 0,5 mg/dl

< 0,3 ml/Kg/h por 24 horas ou anúria por 12 horas

Fonte própria, 2020.

Somente um dos dois critérios (creatinina sérica ou diurese)
precisa ser preenchido para classificar os diferentes estágios da LRA,
sendo aqueles que estão em hemodiálise considerados estágio 3, independente dos valores de creatinina sérica e do débito urinário.
Suas principais manifestações clínicas são:
•

Digestivas: inapetência, náuseas, vômitos incoercíveis e sangramento digestivo.
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•

Cardio-respiratórias: dispnéia, edema, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, arritmias, pericardite e pleurite.

•

Neurológicas: sonolência, tremores, agitação, torpor, convulsão e coma.

FISIOPATOLOGIA
A etiologia da LRA pode ser classificada em 3 grupos sendo eles
pré-renal, renal ou intrínseca e pós-renal.
•

Pré-renal: é o tipo mais comum de LRA. Se dá por diminuição do
fluxo sanguíneo glomerular ou por uma pressão hidrostática intraglomerular insuficiente para que ocorra a correta filtração. As
principais causas são hipovolemia, insuficiência cardíaca (IC),
uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) ou uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA).

•

Intrínseca ou renal: as causas mais comuns desse tipo de
LRA são isquemia, exposição a nefrotoxinas e sepse. Pode
ocorrer em consequência da LRA pré-renal prolongada por
tempo suficiente para provocar lesões estruturais do parênquima renal, especialmente nos túbulos renais, descrita
como necrose tubular aguda.

•

Pós-renal: ocorre quando o fluxo de urina é interrompido (parcial
ou totalmente) levando a um aumento da pressão hidrostática
no néfron e prejudicando assim a adequada filtração glomerular.
Essa obstrução pode ocorrer desde a pelve renal até a parte
distal da uretra. As principais causas são cálculos renais, fibrose
retroperitoneal, tumores, hiperplasia prostática e coágulos.
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EPIDEMIOLOGIA
Cerca de 30% das internações em unidades de terapia intensiva
(UTI) e 7% das hospitalizações por motivos agudos são agravados por
LRA. Geralmente são pacientes com doenças infecciosas, diarreicas
ou que sofreram algum trauma físico. Estudos mostram que a incidência de LRA vem aumentando, ultrapassando até mesmo a incidência
de acidentes vasculares encefálicos. Pacientes com quadro de LRA
associada a internação tem maior risco de morte quando comparados
àqueles sem essa complicação. Além disso, a ocorrência de LRA aumenta o risco de o paciente desenvolver doença renal crônica.

MANEJO E DIAGNÓSTICO
Tendo em vista as diversas causas de LRA, o diagnóstico inclui
anamnese e exame físico, associados a exames complementares para
determinar sua etiologia.
Tabela 2 - Sintomas das diferentes causas de lesão renal aguda.
Patologia

Sinais e sintomas

Pré-renal

Vômitos, diarreias, poliúria, uso de diuréticos,
hipotensão, taquicardia, desidratação, redução do
turgor cutâneo, redução da pressão na jugular

Obstrução ureteral aguda

Dor espasmódica no flanco com irradiação para a virilha

Doença prostática

Noctúria, hesitação e aumento da frequência urinária

Distensão vesical

Distensão abdominal e dor supre-púbica

Vasculite sistêmica

LRA por glomerulonefrite acompanhada por
purpura palpável, hemorragia, sinusite
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Rabdomiólise

Isquemia em membros inferiores

Ateroembolismo

Sinais de embolia em membros inferiores

Síndrome compartimental do abdome

Abdome tenso
Fonte própria, 2020.

Quando for necessário, exames complementares devem ser
solicitados: comum de urina, sangue (hemograma, creatinina, ureia,
sódio, potássio, cálcio, gasometria venosa). Exames de imagem (US
ou TC) podem ser usados para detectar obstrução ou malformações.
Na ausência de um diagnóstico, biópsia renal pode ser indicada.
Tabela 3 - Achados do exame de urina associados
a provável causa de lesão renal aguda.
Comum de urina

Etiologia da LRA

Normal

Pré ou pós renal, trombose, embolia e vasculite,
síndrome hemolítico urêmico, esclerodermia aguda

Hemáceas ou
cilindros hemáticos

Glomerulonefrite, HAS maligna, vasculite ou microangiopatia

Leucócitos ou cilindros
leucocitários

Nefrite intersticial, glomerulonefrite, pielonefrite,
rejeição do aloenxerto, infiltração maligna do rim

Células do túbulo renal

Necrose tubular aguda, nefrite tubulointersticial,
rejeição aguda do aloenxerto, mioglobinúria hemoglobinúria

Cilindros granuloso

Vasculite, nefrite tubulointersticial, glomerulonefrite, necrose tubular aguda

Eosinofilúria

Nefrite intersticial alérgica, doença ateroembólica

Cristalúria

Nefropatia aguda por ácido úrico, oxalato de cálcio, fármacos ou toxinas
Fonte própria, 2020.
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TRATAMENTO
•

Geral: estabilizar volume; manejar equilíbrio eletrolítico; vigiar e
corrigir desnutrição e anemia;

•

Específico:

1.

Azotemia pré-renal: Compensar sangramento com transfusão de concentrado de hemácias; tratar hemorragias leves
e perdas plasmáticas por queimaduras e pancreatite com
colóides ou cristaloides; tratar síndrome cardiorrenal com
melhora da função cardíaca;

2.

Lesão renal intrínseca: Se desencadeada por fármacos, suspendé-los; se glomerulonefrite ou auto-imunidade, avaliar uso de
imunossupressores ou plasmaférese; no caso de rabdomiólise
é indicado reposição líquida imediata e vigorosa; para isquemia,
é necessário corrigir o desequilíbrio hemodinâmico por meio de
reposição de volume e vasopressores;

3.

IRA pós-renal: Corrigir precocemente a obstrução para evitar desenvolvimento de lesões adicionais ao parênquima renal.

Diálise: Em situações de emergência, com risco a vida do
paciente:
1.

Potássio acima de 5,5 meq/L;

2.

Hipervolemia;

3.

Uremia;

4.

Acidose metabólica grave.
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PREVENÇÃO
Necessário quando o paciente tem risco de desenvolver LRA
(drogas nefrotóxicas, grandes cirurgias, infecção sistêmica, ...):
•

Estabelecer nível basal da função renal com dosagem de
creatinina;

•

Otimizar o paciente clinicamente;

•

Realizar medidas cuidadosas de volemia em pacientes em terapia intensiva ou em uso de drogas vasoativas;

•

Evitar drogas nefrotóxicas em pacientes com função renal
comprometida;

•

Avaliar uso de solução salina expansora, manitol e bicarbonato
de Na em mioglobinúria e hemoglobinúria.
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INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO
A definição para a Doença Renal Crônica (DRC) é a diminuição
da Taxa de Filtração Glomerular (TFG) abaixo de 60ml/min/1,73m² e/
ou presença de alterações estruturais ou funcionais do rim por mais
de 3 meses. Esses critérios reunidos permitem melhora no processo
diagnóstico e na avaliação do risco de progressão da própria doença
e o consequente desenvolvimento de outras, secundárias à essa (27).
Critérios diagnósticos para DRC (presença persistente de, no
mínimo, um dos citados abaixo por mais de 3 meses):
•

TFG < 60 ml/min/1,73m²;

•

Albuminúria (Excreção urinária de albumina > 30mg em 24 horas ou Relação albuminúria - creatininúria >30mg/g);

•

Sedimento urinário alterado;

•

Distúrbios eletrolíticos;

•

Alterações histológicas;

•

Alterações de imagem;

•

História de transplante renal.

Trata-se de uma patologia multifatorial, de curso prolongado, e
durante a maior parte do tempo de sua progressão, assintomática.8 O
que a diferencia da Lesão Renal Aguda (LRA) é a perda irreversível dos
néfrons, não ocorrendo regeneração do parênquima renal.
Para fins de melhor estadiamento e prognóstico do paciente, buscando uniformizar medidas de tratamento, a KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes), definiu novas diretrizes que classificam a DRC
de acordo com a TFG e a albuminúria apresentada no quadro abaixo (33).
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Tabela 1 - Classificação da DRC de acordo com o RFG e a albuminúria.
Categorias

RFG
(ml/min/1,73)

EUA
(mg/24h)

RAC
(mg/g)

RFG
G1
G2
G3a

⦥ 90
60-89
45-89

-

-

G3b

30-44

-

-

G4
G5

15-29
< 15

-

-

Albuminúria
A1

-

A2

-

A3

-

Descrição

Normal ou aumentado
Levemente Diminuído
Levemente a
moderadamente diminuído
Moderadamente a gravemente
diminuído
Gravemente Diminuído
Falência Renal

< 30

< 30 Normal ou ligeiramente
aumentado
⦥30 e <300 ⦥30 e 300 Moderadamente aumentado
⦥300

⦥300

Gravemente aumentado

Fonte: Porto et al. (2017).

Legenda: RFG = ritmo de filtração glomerular; EUA = excreção urinária de albumina; RAC = relação albuminúria-creatininúria.
* Na ausência de lesão renal evidente, G1 e G2 não fecham, por si só,
diagnóstico para DRC.
** Incluso a síndrome nefrótica (EUA > 2200 mg/dia ou RAC > 2220
mg/g).
A TFG será estimada segundo a categoria determinada pela
letra G da tabela, onde podemos observar que em G1 e G2 há um
comprometimento discreto da função renal que gira em torno de uma
TFG entre 90-60 ml/min. Em G3 já existem alterações laboratoriais e
uma TFG em torno de 30-59 ml/min. Em G4, começa a se apresentar a
sintomatologia de uma DRC avançada e TFG entre 15-29 ml/min. G5 é
o paciente com uma TFG < 15 ml/min. Quanto a albuminúria, que expressa a lesão glomerular, essa será determinada pela letra A. Se não
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há albuminúria ou é menor que 30mg/dia, classifica-se como A1. Se
estiver entre 30-300 mg/dia classifica-se como A2, e, se estiver maior
que 300 mg/dia, classifica-se como A3 (macroalbuminúria), já sendo
uma proteinúria franca, com maior risco de progredir para estágio G5.
Identificar precocemente os pacientes em estágios iniciais e/ou
grupos de risco para desenvolvimento da doença a fim de adotar medidas terapêuticas adequadas para o seu manejo é de fundamental importância para retardar sua progressão. Contudo, estudos recentes apontam que muitos portadores de DRC seguem subdiagnosticados devido
ao desconhecimento por grande parte dos profissionais de saúde da
definição e classificação dos estágios, como também pela não utilização
de testes simples para diagnóstico ou avaliação funcional da doença.(5)

EPIDEMIOLOGIA
Estima-se que cerca de 60% dos óbitos no mundo sejam decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e projeta-se
um aumento de 17% na mortalidade como resultado.8 Diante desse
cenário, a Doença Renal Crônica ganhou a alcunha de importante problema de saúde pública a nível nacional e mundial dado seu aumento
crescente e o sofrimento que impõe aos seus portadores.(18)
No Brasil, a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) estima
que existem cerca de 10 milhões de pessoas com algum grau de DRC
e, segundo o último Censo Brasileiro de Diálise realizado no ano de
2018, haviam mais de 133 mil pacientes em diálise, evidenciando que
o número absoluto de pacientes e taxas de incidência e prevalência em
diálise no país aumentaram substancialmente na última década.(28)
Tais números demonstram a sobrecarga considerável e a
crescente preocupação quanto à capacidade de manutenção do
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Sistema Único de Saúde (SUS) como principal fonte mantenedora
desses custos. O último estudo que analisou esses gastos durante
o triênio 2013-2015 apontou que a DRC e demais comorbidades
associadas corresponderam a 12,97%, enquanto as TRS a 5% das
despesas do SUS em média e alta complexidade.(2)
Portanto, é fundamental a maior compreensão da doença a
fim de adotar melhores estratégias em políticas públicas e mais eficiente integração entre o nível de atenção primária junto aos demais,
visto que, o fator mais preocupante é que esse aumento na prevalência não decorre de problemas intrinsecamente renais, mas sim,
secundariamente a complicações de doenças de base que lesam os
rins gradativamente, como HAS e Diabetes.
Imagem 2 - Distribuição de pacientes em diálise de acordo
com doença de base entre os anos 2009-2018.

Fonte: Neves (2020).
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ETIOLOGIA
Diferentemente dos EUA e da maior parte dos países da América
Latina, onde a principal causa da DRC é o diabetes mellitus (DM), o
Brasil mantém a hipertensão arterial sistêmica (HAS) como doença-base
de liderança. Entretanto, a morbimortalidade é substancialmente maior
em pacientes diabéticos devido a maiores complicações como doenças cardiovasculares e infecções. Segundo estimativas da International
Diabetes Federation, o Brasil é o quarto país com maior prevalência de
diabéticos no mundo, com cerca de 12,5 milhões de acometidos. Já a
HAS, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia,35 atinge 32,5%
dos indivíduos adultos e mais de 60% dos idosos, sendo responsável,
direta ou indiretamente por metade das mortes por DCV.(20)
Além das principais causas de DRC, há muitas outras doenças que
podem causá-la, como:
•

Amiloidose

•

Lúpus eritematoso sistêmico

•

Nefropatia de refluxo

•

Nefropatia por analgésicos

•

Nefropatia obstrutiva

•

Rim do mieloma

•

Esclerodermia

•

Vasculites

•

Insuficiência renovascular

•

Doença renal ateroembólica
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•

Doença cística

Ressalta-se, ainda, que idade avançada é fator de risco para desenvolvimento da doença, visto que o processo de envelhecimento do organismo leva a uma queda fisiológica da TFG (36,37). Há evidências que, a cada
ano de vida, as chances de desenvolver DRC se elevam em 1,9%. Essa
porcentagem aumenta em até duas vezes se o indivíduo for portador de
HAS ou DM e em até 2,6 vezes se acometido por insuficiência cardíaca(30).

DIAGNÓSTICO
Dado seu caráter insidioso, diversas organizações internacionais
apontam para programas de rastreamento de rotina (aplicação de questionários, exames físicos e laboratoriais) como possível estratégia no combate a doença. Entretanto, é unânime que, o reconhecimento de fatores
de risco em uma população, seguido de acompanhamento criterioso,
reduz o risco de progressão da DRC e complicações atreladas à ela (24).
Segundo a recomendação da KDIGO, seriam grupos-alvo para
rastreamento: hipertensos, diabéticos, portadores de doenças cardiovasculares, dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica, câncer,
infecções crônicas, tabagistas, história familiar de DRC, uso de substâncias nefrotóxicas e indivíduos acima de 60 anos de idade (27).
O diagnóstico é realizado através de, basicamente, três recursos importantes:
1.

Estimativa da Taxa de Filtração Glomerular (TFG) - Para isso,
utiliza-se diversas fórmulas, demonstradas na tabela abaixo,
baseadas na creatinina sérica como marcador da TFG. Porém,
devido à algumas limitações em sua utilização como marcador,
foram necessárias inclusões de parâmetros como sexo, etnia,
peso corporal e idade nas fórmulas.
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Cabe, ainda, ressaltar que cada fórmula possui suas vantagens
e desvantagens, não havendo uma equação ideal e, na prática clínica,
a mais utilizada, hoje, é a equação do estudo CKD-EPI.
Quadro 1 - Equações baseadas na creatinina para estimar a TFG.
Depuração da creatinina:
DEC (mL/min) = creatinina na urina (mg/dL) x volume urinário por min (mL/min) creatinina plasmática (mg/dL)
Correção da DEC pela superfície corporal: RFG (mL/min/1,73m²) = DEC (mL/min) x 1,73
superfície corporal (m²)
Equação de Cockcroft-Gault:
DEC (mL/min) = (140 - idade em anos) x (peso em kg) x 0,85
(se mulher) 72 x creatinina plasmática em mg/dL
Correção da DEC pela superfície corporal: RFG (mL/min/1,73m²)
= DEC (mL/min) x 1,73 superfície corporal (m²)
Equação do estudo MDRD (completa):
RFG (mL/min/1,73m²) = 170 x creatinina plasmática (mg/dL)-0,999 x
idade (anos)-0,176 x 0,762 (se mulher) x 1,18 (se negro) x ureia plasmática (mg/dL)-0,17 x albumina plasmática (g/dL)+0,318
Equação do estudo MDRD (simplificada):
RFG (mL/min/1,73m²) = 186 x creatinina plasmática (mg/dL)-1,154 x idade (anos)-0,203 x
0,742 (se mulher) x 1,212 (se negro)
Equação do estudo MDRD modificada para utilização com a creatinina calibrada:
RFG (mL/min/1,73m²) = 175 x creatinina plasmática (mg/dL)-1,154 x idade (anos)-0,203 x
0,742 (se mulher) x 1,212 (se negro)
Equação do estudo CKD-EPI:
Homens: Creatinina sérica ≤ 0,9 mg/dL: RFG (mL/min/1,73m²) = α x [creatinina no soro
(mg/dL)/0,9]-0,411 x (0,993) idade em anos
Creatinina sérica > 0,9 md/dL: RFG (mL/min/1,73m²) = α x [creatinina no soro (mg/
dL)/0,9]-1,209 x (0,993) idade em anos
Mulheres: Creatinina sérica ≤ 0,7 mg/dL: RFG (mL/min/1,73m²) = α x [creatinina no
soro (mg/dL)/0,7]-0,329 x (0,993) idade em anos
Creatinina sérica > 0,7 md/dL: RFG (mL/min/1,73m²) = α x [creatinina no soro (mg/
dL)/0,7]-1,209 x (0,993) idade em anos
α = 141 para homens brancos, α = 144 para mulheres brancas, α = 163 para homens
negros, α = 166 para mulheres negras.
Fonte: Porto et al. (2017).
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2.

Alterações parenquimatosas - Pesquisadas através do Exame
Sumário de Urina (EAS) em todos os pacientes considerados
grupos de risco para desenvolvimento da doença. Ainda, em pacientes portadores de HAS e DM que não apresentem proteinúria
ao EAS, solicita-se Relação albumina-creatinina na urina (RAC).

3.

Exame de imagem - O mais indicado, de fácil acesso e baixo
custo é a ultrassonografia dos rins e vias urinárias, solicitado
para pacientes com infecções urinárias de repetição, doenças
urológicas e com histórico familiar de DRC.

FISIOPATOLOGIA
É necessário ressaltar que a patogênese da DRC é discrepante da
patogênese na Lesão Renal Aguda (LRA). Enquanto a segunda é resultante da morte e esfoliação das células epiteliais tubulares, a qual frequentemente é seguida por regeneração e pronto restabelecimento da arquitetura
normal, na lesão crônica, a perda de néfrons é definitiva e irreversível. Isso,
obviamente, acarreta stress e super-funcionamento dos néfrons restantes,
causando aumento da pressão de filtração glomerular e hiperfiltração.
Os mecanismos da hiperfiltração, ainda não elucidados por
completo, são compensatórios e podem ser interpretados como uma
hipertensão em nível glomerular individual, predispondo a estrutura
básica de funcionamento do rim à fibrose, resultando na formação de
tecido cicatricial, a chamada esclerose glomerular.
O resultado de todo esse processo é o aumento da velocidade de destruição dessas unidades funcionais do rim, o que faz com
que a perda de néfrons seja crescente e acelera a progressão da
doença para a uremia, o complexo sintomático e de sinais decorrentes da função renal residual inadequada.
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Deve-se lembrar que, devido a enorme reserva funcional do rim,
até 50% dos néfrons podem ser pedidos sem qualquer evidência, a
curto prazo, de prejuízo renal. Esse é o motivo pelo qual os indivíduos
com dois rins sadios são capazes de fazer doação de um de seus
órgãos ainda em vida.
Quando há redução da TFG, deixando, apenas, aproximadamente 20% da capacidade renal inicial, é observado algum grau de
azotemia (elevação dos níveis séricos de produtos que deveriam ser
excretados pelo rim). Além disso, deve-se ressaltar que a maior parte
dos pacientes pode não apresentar sintomas, pois em suas manobras
fisiológicas, o organismo atinge um novo estado de equilíbrio, no qual
os níveis sanguíneos dos produtos não são altos o suficiente para repercussões orgânicas relevantes que deveriam levar à toxicidade franca.
Contudo, mesmo em um nível aparentemente estável da função renal, a evolução para os estágios mais tardios e terminais da
DRC está em progresso, sendo que esse processo ainda é acelerado pela hiperfiltração. Os pacientes que atingem esses níveis de
TFG possuem uma reserva funcional escassa, o que pode torná-los
mais susceptíveis à uremia na presença de qualquer estresse adicional, por menor que seja, ou com qualquer estado de catabolismo
associado ao aumento do giro dos produtos nitrogenados.
A patogenia que leva à DRC deriva de uma combinação de efeitos tóxicos: (1) a retenção dos produtos que, caso os rins estivessem
funcionando normalmente, seriam excretados, como os produtos nitrogenados do metabolismo das proteínas; (2) presença de produtos
como hormônios, que terão seus níveis séricos aumentados; (3) a perda dos produtos normais do rim, como a eritropoietina. A insuficiência
de excreção também resulta no deslocamento do frágil, mas importante, equilíbrio de líquidos, com aumento intracelular de sódio (Na+)
e água, bem como a diminuição intracelular de potássio (K+). Todas
essas alterações podem contribuir para a mudança, a princípio sutil, na
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função de uma série de enzimas, nos sistemas de transporte e outras
funções que propiciam um delicado equilíbrio.
Além de todas as alterações citadas anteriormente, deve-se ter
em mente que a uremia tem numerosos efeitos sobre o metabolismo que ainda não são plenamente compreendidos pela medicina e
outras áreas correlatas. A diminuição da temperatura basal do corpo
e a atividade diminuída da lipase das lipoproteínas, propiciando uma
aterosclerose acelerada, ainda são temas controversos e misteriosos.
A partir desse ponto do texto, são apresentadas as principais
alterações fisiológicas presentes na DRC, responsáveis pelo impacto
da doença no organismo do paciente, e, mais que isso, por grandes
impactos na sua qualidade de vida com a evolução da doença.
Posto que se trata de uma doença de caráter insidioso, a DRC
pode cursar sem sintomas até fases mais avançadas devido ao sistema de compensação fisiológica dos rins, capazes de se adaptar à
perda de néfrons com sua reserva funcional. Além disso, há outra característica do parênquima renal que contribui para que o decaimento
de sua função não seja percebido: os néfrons, unidade funcional do
rim, podem multiplicar várias vezes a taxa de filtração glomerular por
néfron (FPN), podendo chegar ao triplo do normal após a perda de ⅚
da massa renal, consequência da elevação do fluxo plasmático glomerular e da diferença de pressão hidráulica transglomerular.
Já a função tubular, aumenta exatamente frente à necessidade do organismo, ditando o ritmo de excreção urinária. Contudo,
é importante ressaltar que há um limite para o valor tanto da FPN
quanto da função tubular. Para melhor compreensão desses mecanismos, é necessário relembrar o conceito de balanço. Os rins
participam diretamente da eliminação de diversas substâncias do
nosso organismo, algumas sendo apenas excretadas por eles. Em
uma situação ideal, para se manter o balanço, a quantidade do que
ingerimos deve ser a mesma que excretamos via urinária.
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Todavia, a fração excretada de qualquer soluto é uma função
inversa do ritmo de filtração glomerular (RFG) e, é exatamente por essa
razão que, com o cursar da DRC e o decréscimo do RFG, há um aumento na quantidade de soluto excretado por néfron caso a taxa de
ingestão permaneça sem modificações, tornando esse controle cada
vez mais difícil e gerando importantes implicações fisiopatológicas, podendo chegar até a inviabilidade total dessa adaptação.
Outro mecanismo muito interessante é o chamado “trade-off”,
onde cada nova adaptação frente a uma agressão homeostática, vai
gerar um custo a ser pago pelo próprio organismo.
Nos estágios avançados da doença, é necessário aumentar a
fração de excreção de sódio. Para isso, a reabsorção que ocorre no
túbulo coletor e nas demais porções que captam esse mineral no trajeto através do néfron é suprimida às custas da expansão do volume
extracelular (VEC). Há ainda um ajuste posterior da taxa de excreção
de sódio em caso de redução da RFG. Utilizando exclusivamente o
túbulo coletor é impossível fisiologicamente, o que faz com que ocorra
uma expansão ainda maior do VEC para impedir, cada vez mais, a
reabsorção de Na+ nas porções mais proximais do néfron. Essa expansão cursa com elevados níveis pressóricos sustentados e, muitas
vezes, com formação de edema generalizado (anasarca).
A situação pode tornar-se ainda mais grave para o indivíduo,
caso o mecanismo compensatório exija uma expansão ainda maior
do VEC, o que ocorre em dietas onde a ingesta de sal é maior
do que a indicada para o paciente. O contrário nessas situações
também é verdadeiro: para esse organismo é mais fácil excretar o
sódio em casos de menor ingesta, sendo esta uma medida terapêutica em pacientes nas fases mais tardias da DRC.
O mecanismo fisiológico que poupa sódio para esse organismo em desequilíbrio é baseado na incrível capacidade do néfron, em
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especial o túbulo coletor, no transporte de solutos, mesmo contra gradientes de concentração desfavoráveis. Porém, é necessário ressaltar
que essa capacidade tem um ponto de saturação, e essa limitação
é demonstrada quando o túbulo coletor é sobrecarregado com uma
imensa concentração de sódio, seja decorrente do aumento da filtração do néfron ou da rejeição do mineral pelos segmentos anteriores,
os quais o deveriam ter absorvido com certa eficiência (túbulo proximal e porção espessa da alça de Henle). Nesses casos, o paciente
pode apresentar um aparente agravamento da doença, relacionado
ao processo de desidratação decorrente das alterações fisiológicas
subjacentes e a qual não ocorreria em um indivíduo hígido.
Esse desequilíbrio no funcionamento do órgão também leva
à limitação na capacidade de manter uma concentração adequada da urina e, portanto, atrapalha na manutenção da tonicidade
do meio interno. Com fluxo intratubular inadequado, assim como
a taxa de filtração inadequada do néfron, aumentada na DRC, e
uma absorção tubular de água e sódio deprimida pela expansão do
VEC, cada néfron recebe um fluxo muito maior que o recorrente em
um rim em plena capacidade de funcionamento, dificultando a manutenção do gradiente osmótico corticomedular. A desorganização
que subverte a estrutura original do órgão, acompanhada da fibrose típica da DRC, contribuem para a limitação do processo de concentração da urina. Isso ocorre pois o sistema de contracorrente
medular é extremamente dependente do arranjo anatômico normal,
que permite a execução de suas funções altamente especializadas.
O organismo do paciente com DRC pode sofrer de uma desidratação hipertônica, o que em um organismo sob o regimento fisiológico
normal não ocorreria, simplesmente por ser privado da ingestão de
água em um dia muito quente, mesmo por um curto período de tempo.
A capacidade renal de diluir a urina está alterada no paciente
com DRC. Em um indivíduo saudável, o volume urinário máximo cor-
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responde, em média, a 14% da RFG. Nos pacientes com essa doença, considerando uma RFG de 20 mL/min, o fluxo urinário médio não
ultrapassa 3L/dia, o que pode acarretar num balanço hídrico positivo
e uma consequente intoxicação hídrica, mesmo com uma ingesta de
líquidos pouco acima do normal para o padrão do indivíduo em questão. É necessário comunicar ao paciente que há um tênue equilíbrio no
seu balanço hidroeletrolítico, portanto, é importante deixar claro que a
ingestão de água não pode ser excessiva ou diminuída. Isso deve ser
explicado com calma, paciência e em uma linguagem acessível, pois,
dessas informações depende o bem-estar do indivíduo.
A excreção de potássio também é afetada pela DRC, pois esse
íon tem sua excreção feita por via renal. Os néfrons funcionais restantes no órgão doente são capazes de secretar e excretar quantidades
enormes de potássio que, conforme a taxa e padrão de ingestão, superam a carga filtrada. Pequenas alterações na concentração desse
íon no plasma do paciente são bem toleradas, mas as elevações com
valores maiores ou iguais a 30% podem ter graves repercussões para
o organismo, sendo a mais grave delas a arritmia cardíaca.
Outro mecanismo de trade-off recorrente na DRC é a adaptação
do organismo ao acúmulo de ácido típico da doença. A excreção de
amônio (NH4+) de cada néfron aumenta proporcionalmente de acordo com a queda do funcionamento e número dessas estruturas em
cada rim. Porém, há um limite para esse crescimento, determinado
pelo número regulado de enzimas, substratos e cofatores presentes,
que são fatores necessários para a síntese de amônia (NH3). Ao atingir
esse limite, uma queda posterior do número de néfrons provoca uma
diminuição e eliminação renal fixa de ácido, o que propicia seu acúmulo no organismo doente. Na ausência de uma alternativa viável, o
ácido acumulado é tamponado pelo tecido ósseo, o que faz com que o
esqueleto do paciente vá descalcificando progressivamente, processo
denominado de osteomalácia. Essa perda de tecido ósseo durante o
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curso da doença faz com que, ao passar do tempo e perda da função
renal, ocorra fragilidade óssea e fraturas frequentes nesses pacientes.
Deve-se estar consciente, na avaliação desse paciente, que
a osteomalácia não é a única agressão ao tecido ósseo decorrente
da DRC. O rim exerce algumas funções endócrinas no organismo,
entre as quais está a biossíntese da forma ativa da vitamina D [ 1,25(OH)2 Vitamina D3]. A perda progressiva da massa renal, inerente
ao processo patológico, leva à uma queda dos níveis circulantes
dessa vitamina e, consequentemente, a uma relevante redução da
absorção intestinal de cálcio. Há como consequência a hipocalcemia e um quadro de hiperparatireoidismo secundário à DRC como
ajuste do organismo numa tentativa de manter o cálcio plasmático
em níveis normais ou o mais próximo possível da normalidade.
O indivíduo portador de DRC avançada, principalmente quando dependente de diálise, apresenta uma grande retenção de fosfato, pois a taxa de excreção desse íon é proporcional à RFG, enquanto sua absorção no intestino não é tão dependente da forma ativa da
vitamina D. O hiperparatireoidismo secundário decorrente da DRC
atenua o problema ao inibir o co-transportador sódio-fosfato presente na membrana do túbulo proximal, o que facilita, dessa forma,
a excreção do fosfato, que também é estimulada pelas fosfatoninas.
A elevação do nível sérico de fosfato aumenta o produto cálcio
x fosfato e, acima do valor limite, os aumentos posteriores da fosfatemia provocam uma queda recíproca da concentração plasmática
de cálcio, o que estimula uma maior produção de PTH, agravando
o hiperparatireoidismo. A combinação da ação desses mecanismos
juntamente com alguns mecanismos fisiológicos característicos do
tecido ósseo provoca uma osteopatia característica denominada Osteodistrofia renal. Alguns pacientes também desenvolvem uma doença óssea adinâmica caracterizada por uma falta de renovação do
tecido ósseo, cuja consequência é uma crescente fragilização do es-
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queleto, cujos sinais são o aparecimento de dores ósseas e fraturas
patológicas. A patogênese dessa doença ainda é incerta.
Além das consequências citadas anteriormente, os distúrbios
do metabolismo do cálcio na DRC avançada ou terminal têm como
resultado a precipitação de fosfato de cálcio em tecidos não ósseos
quando o produto cálcio x fosfato na corrente sanguínea se torna excessivamente alto. Esse processo pode ter repercussões especialmente
graves para o paciente quando há deposição nas paredes vasculares,
o que pode acarretar uma redução da elasticidade e luz das coronárias, ocasionado má perfusão do tecido cardíaco, fator de mortalidade
importante nessa população. Quando há a precipitação de fosfato no
tecido renal desenvolve-se um processo chamado de nefrocalcinose,
associado a processo inflamatório que acarreta destruição do parênquima adjacente e propicia o agravamento do quadro em questão.
Há uma grande dificuldade em controlar as taxas de fosfato
sérico do doente com DRC, ocasionada por dois fatores principais:
primeiramente, é muito difícil controlar a ingesta de fosfato do paciente
e, além disso, a via renal é a única via do organismo para a excreção
desse íon, o que o torna cíclico como fator agravante.
Os mecanismos de adaptação do organismo permitem que
ele resista bravamente à doença, sobrevivendo de forma admirável,
por muito tempo, até haver uma redução drástica no número de néfrons funcionantes. Após uma longa batalha, o indivíduo atinge a fase
terminal, na qual o organismo não é capaz de manter a homeostase por si só e necessita de ajuda externa para que a função renal
seja realizada. Nesse ponto, o paciente inicia a diálise crônica ou é
encaminhado para um transplante renal. Tudo depende do quadro,
gravidade e desdobramentos ao longo da cronificação da doença.
É necessário relembrar que as alterações na dinâmica glomerular por um longo período, particularmente o aumento da pressão do
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fluxo sanguíneo dentro dos glomérulos, acarreta numa extensa lesão
dos elementos restantes, e é isso que, essencialmente, faz com que a
doença progrida e se agrave com o passar do tempo. A ação mecânica direta desse fluxo sanguíneo com alta pressão na íntima dos vasos
que compõe o glomérulo é crescente, e esse é o principal mecanismo
de lesão à estrutura básica do rim.

DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS
NA DOENÇA RENAL CRÔNICA SÓDIO
Nos pacientes que apresentam DRC estável, os níveis de sódio e água podem estar um pouco elevados, não sendo perceptíveis
apresentar ao exame físico. A função renal assegura que os valores
de sódio ingeridos sejam os mesmos valores de sódio excretados;
enquanto a ingestão de água não for maior que a capacidade renal de
eliminação, a concentração do líquido extracelular será isotônica além
de uma concentração plasmático de sódio e água normais.
Se o paciente apresentar indícios de aumento do volume extracelular (edema, hipertensão sem resposta ao tratamento): realizar a
restrição de sal na dieta.
Tratamento da hipernatremia: pacientes nos estágios 3 a 5
da DRC apresentarão baixa resposta aos diuréticos tiazídicos, sendo o mais recomendado diuréticos de alça - a combinação diurético de alça + metolazona é muito recomendada pois os diuréticos
de alça tem alta potência e a metolazona aumenta a excreção de
sódio por inibir o cotransportador sódio-cloreto do túbulo contorcido distal e ter muito baixa nefrotoxicidade; a restrição dietética de
sódio também é recomendada, além do tratamento dialítico.
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A hiponatremia não é comum nos pacientes com DRC, mas
caso ocorra, é recomendada a pesquisa de uma possível etiologia
causadora, e em alguns casos, a restrição hídrica.

POTÁSSIO
Quando o paciente se encontra oligúrico ele tende a reter mais
potássio, porém há dois mecanismos principais para a excreção
de potássio e que adiam a hiperpotassemia para os estágios mais
avançados da doença: 1) a aldosterona que atua diretamente nos
rins elevando a excreção de potássio; 2) a excreção de potássio
pelo trato gastrointestinal. Importante destacar que o estado urêmico
retém o potássio no líquido extracelular, pois impede o bom funcionamento das bombas Na+/k+ ATPase – logo, é necessário cuidado
com pacientes que têm de passar por muitas transfusões sanguíneas por serem pouco tolerantes a cargas agudas de potássio.

ACIDOSE METABÓLICA
A acidose metabólica da DRC tem dois estágios;
•

Estágios iniciais: paciente com alguma dificuldade para produzir
amônia, que é necessária para a excreção de prótons (o H+
precisa se ligar a amônia para conseguir ser excretado); além
disso, a hiperpotassemia estimula ainda mais a acidose, diminuindo ainda mais os valores de amônia – nesse momento surge a acidose metabólica hiperclorêmica sem ânion gap.

•

Estágios avançados: com a progressão da doença, a deterioração da função renal aumenta e a excreção de ácidos fica li-
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mitada a 30 a 40 mmol e os ânions retidos causam acidose
metabólica com ânion gap elevado.
Tratamento: a reposição diária de bicarbonato de sódio é indicada
quando o bicarbonato de sódio atinge valores menores que 20-22 mEq/L – o tratamento torna-se importante pois estudos recentes demonstram que condições de acidose metabólica estão relacionados com os
estados catabólicos protéicos encontrados nos pacientes com DRC.

ANORMALIDADES CARDIOVASCULARES
A doença cardiovascular é a principal causa de morbidade e mortalidade entre os pacientes com DRC em qualquer estágio da doença.

DOENÇA VASCULAR ISQUÊMICA
Os pacientes com DRC são mais propensos a desenvolver doenças
vasculares isquêmicas, sejam elas coronarianas, cerebrovasculares
ou periféricas. A alta prevalência dessas doenças na DRC se deve
em sua maioria ao fato de que os pacientes têm grande presença
dos fatores de risco tradicionais, como hipertensão e dislipidemia.
Outros fatores que ajudam na grande incidência são os fatores de
risco associados à DRC, sendo o principal deles o estado inflamatório generalizado do paciente; A perda (lesão) de função renal progressiva gera aumento de Proteína C reativa e outras citocinas como
IL-6, TNF, substâncias associadas à aumento da disfunção endotelial. Outras causas possíveis da doença isquêmica nesses pacientes
podem estar relacionadas à hipertrofia do ventrículo esquerdo e a
redução dos níveis de óxido nítrico que ocorrem.
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Observação: níveis de troponina estão frequentemente elevados nos pacientes com DRC, mesmo sem qualquer indício de
infarto agudo do miocárdio. Recomendam-se múltiplas dosagens
séricas de troponina nos pacientes, assim, elevações em dosagens
repetidas sugerem lesão miocárdica.

CALCIFICAÇÃO VASCULAR
O paciente com DRC apresenta hiperplasia das glândulas paratireoides, por conta principalmente da hipocalcemia e hiperfosfatemia
(o aumento dos valores séricos de fosfato, por conta de sua baixa excreção, inibe a conversão da vitamina D em sua forma ativa, resultando
em hipocalcemia); A hipocalcemia levará ao aumento dos níveis de
PTH que controla a reabsorção do cálcio indiretamente pelo intestino e
diretamente atuando no rim; Essa reabsorção em massa leva ao risco
de calcificação vascular (23).

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
A grande retenção de sal e água que ocorrem nos pacientes
com DRC somado à função cardíaca prejudicada por um evento
isquêmico e/ou hipertrofia do ventrículo esquerdo frequentemente
é a causa da insuficiência cardíaca. Sintomas clássicos da insuficiência cardíaca congestiva são encontrados nesses pacientes
(dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, hepatomegalia
congestiva, derrame pleural, ascite e edema de membros inferiores). Os marcadores inflamatórios mencionados anteriormente,
como proteína C reativa e IL6 são preditores de IC. A elevação
dessas citocinas está relacionada a diminuição da contratilidade
dos vasos e músculos cardíacos (2).
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HIPERTENSÃO ARTERIAL (HA)
Tratando-se de hipertensão arterial, é necessário lembrar-se de
que ela pode ser tanto uma causa da DRC como uma consequência
da mesma. Ela está associada ao desenvolvimento da hipertrofia ventricular que no futuro poderá tornar-se uma insuficiência cardíaca e
também levar à progressão mais rápida da falência renal.
A HA está presente na maioria das doenças renais, principalmente nas glomerulopatias e na nefropatia diabética. A prevalência de
hipertensão, determinada por ocasião da detecção da doença renal,
aumenta progressivamente à medida que a função renal vai deteriorando, de tal forma que na fase terminal ou dialítica da DRC a quase
totalidade dos nefropatas é hipertensa (5;16;26).
Controle da hipertensão - dois objetivos principais: retardar a progressão da doença e impedir a manifestação de doenças extra-renais
também causadas pela hipertensão. O Joint National Committee recomenda as metas pressóricas de 130/80 mmHg para pacientes com menos de 1g/dia de proteinúria e 125/75 mmHg para pacientes com mais
de 1 g/dia de proteinúria. As diretrizes do Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) recomendam PA < 130 x 80 mmHg para pacientes com relação albumina/creatinina > 30 mg albumina/ g creatinina (6).
Todas as diferentes classes de anti-hipertensivos são efetivas,
sendo muitas vezes necessário associação de vários anti-hipertensivos. Entretanto, tem-se demonstrado que as drogas inibidoras do
sistema renina-angiotensina, como os inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECAs) e os bloqueadores de receptores da
angiotensina (BRAs), são mais eficazes do que as outras classes
de anti-hipertensivos, principalmente na nefropatia diabética, mas
também em hipertensos não diabéticos. O efeito renoprotetor dos
IECAs e dos BRAs pode ser devido a sua ação glomerular de cau-
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sar vasodilatação da arteríola eferente, com conseqüente queda da
pressão intraglomerular, um dos principais determinantes da esclerose glomerular e da excreção protéica (4;8;19;25).
Por atuarem no sistema renina-angiotensina eles além de
controlarem a pressão arterial, conseguem reduzir a progressão da
doença renal. Assim, não se recomenda o duplo bloqueio com IECA
e BRA. Entre os fármacos que atuam no SRAA, existem ainda os
antagonistas dos receptores da aldosterona (espironolactona) e inibidores diretos da renina (alisquireno), cujo uso associado com BRA
pode levar à maior redução da albuminúria do que o uso isolado
desses medicamentos em pacientes com DM (20).
Outra classe mais nova de medicamentos está sendo reconhecida para tratamento da insuficiência renal, são os inibidores SGLT2,
que atuam ao nível dos túbulos proximais, inibindo a reabsorção de glicose, sendo recomendada principalmente para pacientes diabéticos,
mas tendo ótimos resultados em pacientes não diabéticos também por
reduzir a mortalidade em ambos pacientes. A Empagliflozina também
reduziu as hospitalizações em pacientes com insuficiência cardíaca 13.

DOENÇA PERICÁRDICA
A pericardite é caracterizada pela dor torácica agravada pela
respiração com piora do decúbito dorsal e pelo atrito pericárdico. Em
alguns casos essa pericardite pode evoluir para derrame pericárdio e
consequentemente tamponamento cardíaco com o quadro clínico de
turgência jugular, taquicardia e pulso paradoxal.
O diagnóstico se dá através de uma série de testes, como tomografia computadorizada, eletrocardiograma, radiografia de tórax e ecocardiograma; marcadores cardíacos como troponina I ou T costumam
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estar elevadas; nos exames laboratoriais, é comum encontrar maior
contagem de glóbulos brancos, aumento da proteína-C reativa sérica
e elevação na velocidade de hemossedimentação.
A pericardite da DRC é causada pelas toxinas urêmicas dialisáveis, logo, sua ocorrência é indicação absoluta para realização de
diálise. Essa diálise deve ser realizada sem heparina por conta do risco
de hemorragia no líquido pericárdico.

MANIFESTAÇÕES GASTROINTESTINAIS
A decomposição da ureia em amônia por bactérias localizadas
na saliva gera dois sinais conhecidos como o hálito urêmico (odor
de urina) e a disgeusia (paladar metálico desagradável). Náuseas,
vômitos e constipação podem ocorrer, estimuladas pela doença ou
pelo tratamento (como suplementação de cálcio e ferro). Gastrite,
doença péptica e ulceração de mucosas também podem ocorrer em
qualquer nível do trato gastrointestinal.
A desnutrição proteico-calórica desenvolve-se com frequência na DRC e sua avaliação deve ser iniciada no estágio 3 da DRC.
A concentração progressivamente maior de substâncias associadas à uremia, como a própria ureia, associa-se com anorexia e
mau funcionamento do trato digestivo, levando à redução voluntária da ingesta alimentar. Os marcadores comumente utilizados são
o nível da albumina sérica e o percentual de gordura corporal. Um
parâmetro simples, mas tardio, é a verificação de perda ponderal
progressiva, em geral associada aos estágios mais avançados da
DRC. É importante avaliar a presença de edema, que pode mascarar a perda ponderal. Hoje, a absortometria de raios x de energia
dupla é amplamente utilizada para estimar a massa corporal magra
em contraposição ao VLEC (volume extracelular) (24).

66

s
u
m
á
r
io

A desnutrição proteico-calórica secundária à baixa ingestão de
proteínas e calorias é geralmente indicativa de necessidade de terapia
renal substitutiva em pacientes em estágio final de DRC (DRC grau 5).

ANEMIA
Por definição, a anemia em adultos é definida por níveis de hemoglobina abaixo de 13 g/dℓ – para homens – e abaixo de 12 g/dℓ
– para mulheres. A anemia associada à DRC é tipicamente normocrômica e normocítica - mais grave quanto maior a redução da TFG.
O quadro clínico da anemia é clássico: fadiga, diminuição da tolerância aos esforços, angina, distúrbios de cognição; podendo estar relacionado à piora do quadro de hipertrofia ventricular esquerda e insuficiência
cardíaca. A principal causa da anemia se dá pela perda da função hormonal do rim. A lesão renal diminui a produção de eritropoietina que tem ação
na medula óssea estimulando o surgimento de células da série eritroide
– futuras hemácias. Outros fatores que estimulam a presença de anemia:
Hiperparatireoidismo secundário à DRC – o excesso de Paratormônio (PTH) circulante estimula a fibrose da medula óssea, diminuindo
os valores de produção das hemácias.
Relação entre a anemia e a hemostasia: os pacientes com DRC
podem ter atividade reduzida do fator III plaquetário, agregação plaquetária anormal, e tempo de protrombina elevado – isso gera riscos para
o paciente como sangramentos prolongados e sangramentos gastrointestinais espontâneos. Nas ocorrências de sangramentos gastrointestinais, ocorre a perda de ferro; além disso, a hemodiálise contribui para
a perda sanguínea do paciente, seja pelo circuito da mesma ou pelas
várias coletas sanguíneas que os pacientes realizam para acompanhamento. Logo, a anemia ferropriva é comum e pode agravar a anemia já
existente em pacientes que não receberam transfusões recentes.
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Meta: manter a concentração de hemoglobina na faixa de 10,0
e 11,5 g/dL.
Tratamento feito com a reposição de eritropoetina humana
recombinante – evitando a necessidade de transfusões sanguíneas
constantes para os pacientes.
•

Eritropoietina: dose para adulto: 20-100 UI/kg/dose, em até três
doses semanais.

Observação: uma reserva adequada de ferro é necessária para
assegurar uma boa resposta à eritropoietina. Para os pacientes que
realizam diálise, esse ferro pode ser administrado via intravenosa; para
os pacientes fora do programa de diálise ou que realizam diálise peritoneal, a suplementação é realizada via ferro oral.
No Brasil há apenas uma única preparação de ferro IV chamado
Sacarato de Hidróxido de Ferro III (Noripurum). As ampolas de 5 mL
contêm 100mg de ferro elementar. Não está bem claro a frequência de
reposição IV em pacientes não dialíticos.
Normalmente, ocorre que pacientes dialíticos recebem 1 ou
2 ampolas por semana por um período de 1 a 2 meses, sendo
necessária a monitorização periódica dos níveis de saturação de
transferrina e/ou ferritina (1).
Monitoramento de uma possível anemia nos pacientes com DRC:
•

Com DRC, mas não anêmico e TFG > 45 mL/min/1.73 m2:
exames anuais.

•

Com DRC, mas não anêmico e TFG < 45 mL/min/1.73 m2: exames duas vezes ao ano.

•

Com DRC, anêmico e TFG > 45 mL/min/1.73m²: exames duas
vezes ao ano
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•

Com DRC, anêmico e TFG < 45 mL/min/1.73 m²: exames a
cada 3 meses.

Cuidado: A utilização de eritropoietina recombinante humana deve ser
interrompida sempre que a Hemoglobina for > 13g/dl; logo; ao iniciar
tratamento com ela, ou em ajustes de dose, devem ser realizados exames com mais frequência (a cada 2 semanas por exemplo) – pois caso
ela ultrapasse o limite, traz efeitos adversos para o paciente, como a
elevação da pressão arterial (4).

ANORMALIDADES DERMATOLÓGICAS
NA DOENÇA RENAL CRÔNICA PRURIDO
Uma das manifestações mais frequentes, podendo ou não
melhorar com a realização de diálise. A uremia que acomete o paciente é a principal causa de prurido relacionado a doenças sistêmicas.15 Na uremia, o prurido pode ocorrer na ausência de outras
alterações cutâneas. A heparina, largamente utilizada para a anticoagulação na hemodiálise, pode provocar prurido quando injetada no subcutâneo. Suspeita-se que possa ser uma das causas do
prurido na diálise, mas sua suspensão não necessariamente acaba
com o prurido O prurido pode melhorar ou não com a diálise, o que
sugere estar relacionada com as toxinas urêmicas (9;22).
Como causas relacionadas ao prurido em pacientes renais crônicos, tem-se principalmente o hiperparatireoidismo - bons resultados foram
obtidos após a paratireoidectomia, porém o prurido pode retornar caso
os pacientes tornem-se hipercalcêmicos pela necessária continuidade do
tratamento do nefropata com vitamina D; a hiperfosfatemia também aumenta os sintomas pruriginosos e acredita-se que a liberação de histamina pelos mastócitos seja a causa do prurido no hiperparatireoidismo (22).
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DERMATITE FIBROSANTE NEFROGÊNICA
Caracterizada pela enduração/fibrose da camada subcutânea
principalmente dos braços e pernas – ocorre nos pacientes com DRC
exposto ao gadolínio, contraste usado na ressonância magnética. Recomendações - DRC estágio 2: reduzir exposição ao gadolínio; DRC
estágios 3 a 5: evitar o uso de gadolínio. Cuidado: nenhum paciente
deve deixar de realizar um exame de imagem considerado fundamental ao tratamento clínico, nestes casos, realizar a remoção rápida do
gadolínio por hemodiálise para amenizar os efeitos da substância.
Outras duas manifestações dermatológicas importantes são
a neve urêmica (depósito branco na superfície cutânea (ureia cristalizada excretada pelo suor – ocorre em cerca de 3% dos pacientes
com DRC) e a unha meio a meio (descoloração bem-marcada de
cor marrom na metade distal da unha) (21).

ANORMALIDADES NEUROLÓGICAS

ENCEFALOPATIA URÊMICA
Conjunto de anormalidades cerebrais que podem variar clinicamente desde mudanças quase imperceptíveis do sistema sensorial até o
coma. Na teoria, os compostos guanídicos que se encontram em valores
elevados na síndrome urêmica são os principais responsáveis por afetar o
sistema nervoso; eles antagonizam os receptores ácido y-aminobutíricos
GABAa e ao mesmo tempo tem efeitos agonistas em receptores N-metil-D-aspartato glutamato, levando a um aumento da excitabilidade cortical.
Outra possível causa da hiperexcitação nesses pacientes é a o hiperparati-
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reoidismo: o cálcio cerebral está aumentado na DRC e os transportadores
de cálcio entre neurônios são sensíveis ao paratormônio. O cálcio celular
aumentado pode exercer um papel neuro excitatório (11;12;27).
As primeiras manifestações geralmente aparecem no estágio 3
da doença, distúrbios discretos de memória e concentração, além de
anormalidades do sono.

NEUROPATIA PERIFÉRICA
Pode ser tanto mononeuropatia quanto polineuropatia. Geralmente torna-se detectável no estágio 4 da DRC; inicialmente os nervos
sensoriais são mais acometidos que os nervos motores e os membros
inferiores mais acometidos que os membros superiores, sendo os segmentos distais mais atingidos que os membros proximais.
Os sinais e sintomas característicos são perda sensorial simétrica,
dor, parestesias e insensibilidade à temperatura, particularmente o frio.
Esses sinais podem progredir até manifestações motoras, como o pé caído e a hiporreflexia do Aquileu. A neuropatia frênica pode causar dispneia
devido à fraqueza motora do diafragma, enquanto os soluços resultam
provavelmente dos efeitos da uremia sobre o sistema nervoso central.
O diagnóstico da polineuropatia urêmica geralmente pode ser feito
através dos achados clínicos. A velocidade de condução nervosa é pouco reduzida, e a eletroneuromiografia mostra achados de desnervação
crônica e algumas vezes reinervação. Caso sejam realizadas a eletroneuromiografia e os testes de condução nervosa, não se deve utilizar um
membro que contenha uma fístula arteriovenosa, pois a cirurgia para a
confecção da fístula pode causar lesão nervosa local, o que pode complicar a interpretação dos estudos neurofisiológicos clínicos (7;17;18).
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SÍNDROME DAS PERNAS INQUIETAS (SPI)
Caracterizada por sensações de parestesias desconfortáveis nas
extremidades e uma necessidade compulsiva de mover os membros,
geralmente as pernas. Esse movimento piora em períodos de repouso
ou inatividade e alivia ao caminhar ou alongar-se. Os sintomas pioram
à noite e podem levar à insônia e, por conseguinte, sonolência diurna
e redução da qualidade de vida. Cãibras musculares noturnas também
são comuns na DRC e devem ser distinguidas da SPI. (14;26;27)
A deficiência ou o transporte de ferro para o sistema nervoso central exercem um papel central na SPI. A deficiência severa de ferro é
facilmente diagnosticável e deve ser tratada. Em pacientes com índices
eritrocitários, ferro sérico e capacidade total de ligação do ferro normais,
deve-se testar a ferritina sérica. A saturação de transferrina pode até ser
um marcador mais sensível de deficiência de ferro. Se ambos estiverem
normais, uma análise da ferritina do líquor pode revelar uma sutil síndrome de deficiência de ferro do sistema nervoso central. A SPI frequentemente persiste após o início de diálise, mas pode melhorar após o
transplante e tem sido relacionada a anormalidades do metabolismo do
cálcio e do fósforo bem como à anemia. Deve-se iniciar a reposição de
ferro, se houver qualquer indício de deficiência de ferro (3;10).

OSTEODISTROFIA RENAL
É a manifestação óssea da DRC – nela encontra-se alteração da
matriz óssea somado à desmineralização. As manifestações ósseas
dessa doença estão divididas em duas classificações e são as mesmas independente de qual se manifestar:
•

Dor óssea na região lombar;
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•

Fraturas patológicas;

•

Deformidades ósseas.

Em todos os casos, a biópsia é o exame padrão ouro para
diagnóstico.
1.

Alterações associadas ao turn over (metabolismo) ósseo acelerado com níveis altos de PTH osteíte fibrose cística.

•

Achados laboratoriais: Hiperfosfatemia grave, PTH intacto elevado, Fosfatase alcalina sérica elevada;

•

Achados radiológicos: Estudos recentes demonstram que o
estado urêmico gera o aumento do fator de crescimento fibroblástico 23 (FGF-23) – Esse hormônio tem a função de diminuir
os níveis de potássio. Logo, caso os níveis de FGF-23 estejam
aumentados, é indicativo iniciar terapia anti-fosfatêmica.

O hiperparatireoidismo acontece, pois, conforme o nível de
fosfato vai aumentado, mais os néfrons remanescentes precisam
trabalhar para excretá-lo, diminuindo assim a produção de calcitriol,
que por feedback negativo, controla os níveis de PTH – esse mesmo
mecanismo pode gerar hipocalcemia, pois a absorção do cálcio é
estimulada pelo calcitriol.
Tratamento: A meta principal é a restrição da ingesta de fosfato; caso a restrição alimentar não atinja a meta, existem os quelantes
orais de fosfato – são ingeridos junto com os alimentos e impedem a
absorção do fosfato.
•

Carbonato de Cálcio: via oral nas refeições

•

Cloridrato de Sevelamer: via oral nas refeições.

Reposição de calcitriol: regula por feedback negativo os níveis de PTH.
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Cuidado: a reposição de calcitriol é indicada apenas quando os
níveis séricos de fósforo estiverem normalizados.
2.

Alterações associadas ao turnover (metabolismo) óssea diminuído com níveis normais ou baixos de PTH doença óssea adinâmica e osteomalácia.

Doença óssea adinâmica: caracterizada por uma baixa densidade e
metabolismo ósseo.
Em muitos pacientes ela só se manifesta quando o hiperparatireoidismo é corrigido por conta do paciente estar apresentando sinais clínicos
de doença de alto turn over.
Diagnóstico: sinais clínicos + PTH-intacto < 150 pg/dl e é confirmado
pela biópsia.
Tratamento: é uma doença que não responde à diálise, sendo a principal meta aumentar os níveis de PTH (entre 150-300 pg/dl)
Osteomalácia: assim como a doença óssea adinâmica, ela é uma
doença óssea de baixo turn over, mas diferencia-se por possuir um
alto volume de proteína óssea não mineralizada – tornando-se de mais
risco ainda para fraturas. Chamada de ´´raquitismo renal´´.
Tratamento: reduzir os níveis de alumínio da água da hemodiálise.
Casos graves: quelante de alumínio – desferoxamina.
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A análise de urina é um exame de extrema importância na prática médica de rastreio e triagem das mais diversas especialidades
médicas. Vale lembrar que é um dos principais exames precursores da
medicina laboratorial (1). O exame qualitativo de urina deve ser sempre solicitado em doenças ou condições associadas à doença renal,
lúpus eritematoso sistêmico, hipertensão, diabetes mellitus, quando
evidência de doença renal (albuminúria, diminuição da taxa de filtração
glomerular, etc.), suspeita de doença renal (edema, oligúria, hematúria,
etc.), litíase renal (confirmada ou suspeita), além de sintomas de infecção do trato urinário (disúria e dor suprapúbica).
O exame de urina (urinálise) consiste em uma avaliação qualitativa por meio de análise física e química, além de investigação microscópica do sedimento urinário; dentro dessas divisões podemos observar:
1.

Exame Físico: cor, odor e turbidez.

2.

Exame Químico: Densidade, pH, proteínas, glicose, hemoglobina,
cetonas, bilirrubina, urobilinogênio, esterase leucocitária e nitrito.

3.

Exame Microscópico: Células, leucócitos, cilindros, hemácias,
bacteriúria e outros elementos.

A qualidade da amostra coletada é um fator decisivo para um
resultado fiel a suspeita clínica; caso seja coletada e armazenada de
forma errônea, os resultados podem ser alterados. Para isso, deve-se
repassar ao paciente as seguintes orientações:
1.

Desprezar o primeiro jato (utilizar jato médio);

2.

Utilizar frasco limpo;

3.

Retenção urinária de no mínimo 2 horas (não é essencial ser a
primeira da manhã);

4.

Realizar higienização do meato uretral e genitália antes da coleta;
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5.

Evitar atividade física intensa 24 horas antes do exame.

6.

Levar ao laboratório em, no máximo, 2 horas após a coleta.
Caso não seja possível, a amostra deve ficar refrigerada, nunca
congelar, e protegida da luz;

Caso não seja realizado devido armazenamento, após 2 horas já
acontecem modificações na amostra, tais como: aumento do pH, aumento ou redução de nitritos, negativação de cetonas, diminuição de
glicose, bilirrubina, urobilinogênio, eritrócitos, leucócitos e cilindros(3).
Além da coleta feita diretamente pelo paciente, existem coletas especiais que podem ser realizadas em âmbito hospitalar ou
ambulatorial por meio de cateterismo vesical, saco coletor e, em
alguns casos, punção supra púbica.

EXAME FÍSICO
1. Cor: A cor da urina pode variar de acordo com o estado de hidratação do paciente; vai desde amarelo-claro, quando diluída, até amarelo-escuro, quando mais concentrada.
Alterações de cor da urina podem estar associados, além do estado de hidratação, com o uso de medicamentos ou patologias. Abaixo
algumas variações de coloração da urina:
Laranja: Fenazopiridinas (pyridium), rifampicina, varfarina
Rosa Avermelhada: Porfirinas, mioglobina, hemoglobina, difenilidantoína, metildopa, fenolftaleína, fenotiazina
Vermelha: Eritrócitos, hemoglobina
Verde: Bilirrubina oxidada, azul de metileno, nitazoxinada
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Marrom: Bilirrubina, hemoglobina, meta-hemoglobina
Cinza: Furazolidona, nitrofurantoína
Preta: Melanina, ácido homogentísico
2. Odor: A urina tem odor característico pela presença de ácidos
voláteis.
Odor amoniacal pode aparecer em processos infecciosos ou,
também, na má conservação da amostra. Isso se deve, principalmente, pela transformação da ureia em amônia, como resultado do metabolismo bacteriano.
Pode-se observar, também, nos pacientes em quadro de cetoacidose um odor mais adocicado da urina.
3. Turbidez: podem aparecer quando ocorrerem formações de uratos
amorfos de urinas ácidas ou fosfatos amorfos em urinas alcalinas, sendo, nesses casos, normal.
Já turvações causadas por leucócitos ou bactérias indicam processos infecciosos, geralmente identificados através da piúria.

EXAME QUÍMICO
O exame químico da urina é realizado através de análise automatizada ou por meio de fitas reagentes (DipStick Test).
1. Densidade: A medida da densidade é útil para representação laboratorial da hidratação do paciente, da concentração da amostra e,
assim, de possíveis patologias associadas (1).
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A variação da densidade pode ir desde 1003 até 1035, dependendo do grau de hidratação.
Resultados acima da normalidade, 1035, são vistos em pacientes que tenham sido submetidos a exames contrastados, assim
como aqueles que recebem fluidos com elevado peso molecular
por via endovenosa (1).
2. pH: A variação do pH entre 4,5 - 8 é considerada normal em muitas
literaturas.
Normalmente a urina da manhã é mais ácida, entre 5 - 6, o que
deve ser levado em consideração em coletas realizadas nas primeiras
horas da manhã. O pH urinário pode ser levado em consideração no
diagnóstico de distúrbios acidobásicos.
Urinas mais ácidas podem estar presentes em pacientes com
dietas ricas em proteína animal, assim como em portadores de Diabetes Mellitus mal controlada(3).
Urinas mais alcalinas em pacientes vegetarianos, processos
infecciosos do trato urinário, como também no período pós prandial.
3. Proteína: A presença de proteína na urina pode ser indicativo para
investigação de lesão renal.
As principais etiologias para proteinúria são: postural; funcional (estados febris, calor, frio, exercício intenso); extravasamento
(proteína específica de pacientes com mieloma múltiplo); pós-renal
(processos inflamatórios, infecciosos ou neoplásicos em vias urinárias); microalbuminúria.
A proteinúria pode ser classificada como:
•

Elevada (>3,5g/dia): característico de síndrome nefrótica, glomerulonefrites, nefrosclerose, lúpus eritematoso e amiloidose.
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•

Moderada (0,5-3,5g/dia): característico de glomerulonefrite crônica, nefropatia diabética, nefropatia tóxica e presença de cálculos urinários.

•

Mínima (<0,5g/dia): característico de glomerulonefrite crônica e
doença policística renal.

4. Glicose: Quando os níveis glicêmicos ultrapassam um limiar, geralmente 160mg/dl, há o aparecimento da glicosúria (3).
A glicosúria está presente em diversas patologias, sendo um
achado relevante em Diabetes Mellitus, gestação, medicamentos, doença renal avançada, Síndrome de Fanconi (disfunção tubular renal)(3).
5. Corpos cetônicos: A presença de cetonúria ocorre quando o metabolismo utiliza como energia lipídeos ao invés da glicose, sendo esse
ocorrido presente em alguns estados adversos como frio intenso, Diabetes Mellitus descompensada, jejum prolongado, estados febris, assim como exercícios físicos intensos (3).
Deve ser levado em conta que a fita reagente tem uma limitação,
pois identifica somente o acetoacetato, deixando de pesquisar o ácido beta-hidroxibutiírico, assim como a acetona. Por conta disso, pode
apresentar um resultado falso-negativo para acidose diabética. Pacientes em uso de levodopa podem apresentar um resultado falso-positivo.
6. Bilirrubina: O aparecimento de bilirrubina na urina pode ser resultado de obstruções do ducto biliar, como cálculos biliares e neoplasias,
além de patologias hepáticas, como hepatites e cirrose. A presença de
bilirrubinúria é indicativo precoce de doença hepática (1).
7. Urobilinogênio: O aumento no urobilinogênio urinário, superior a
1mg/dL, é observado nas patologias hepáticas e nos transtornos hemolíticos (1).
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8. Nitritos: Aparecimento de nitritos na urina pode ser um indicativo de
infecção por bactérias gram-negativas.
O teste de nitritos é útil para detecção de bacteriúria precoce e,
consequentemente, para prevenção de complicações através de terapia antibiótica. Além disso, o teste pode ser utilizado para avaliação da
eficácia da terapia antibacteriana(1).
Além disso, é possível ainda que apareça um falso-positivo por
conta de um tempo de retenção urinária muito prolongado antecedendo a realização da coleta.
9. Esterase leucocitária: A presença de leucócitos na urina indica (piúria), normalmente, um processo inflamatório ativo, causado, geralmente, por uma infecção do trato urinário(3).
Vale lembrar que cálculos renais assintomáticos e doença túbulo-intersticial também podem cursar com piúria estéril.
10. Hemoglobina: A partir desta análise devemos considerar a hemoglobinúria, assim como a hematúria e a mioglobinúria.
Ficar atento aos sinais de hemoglobinúria paroxística noturna - doença rara das células-tronco, apresentando-se por uma anemia hemolítica.
Quando em presença de hematúria, devemos levar em conta o
momento do aparecimento. Quando inicial ou final, levamos em conta
doenças do trato urinário baixo. Já quando ocorre em toda micção,
devemos pensar em rim, ureter e bexiga.
O aparecimento de mioglobinúria deve ser suspeitada em pacientes vítimas de rabdomiólise, como por exemplo traumas, síndrome do
esmagamento, coma prolongado, alcoolismo, além de esforço intenso.
Quando em taxas muito elevadas, o paciente pode apresentar uma injúria
renal aguda, por conta da mioglobina ser tóxica aos túbulos renais (1).
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SEDIMENTOSCOPIA
A sedimentoscopia permite a detecção de elementos celulares e acelulares através da análise microscópica do sedimento
urinário. A presença de tais elementos pode indicar a instalação
de algumas doenças e, muitas vezes, a natureza e a extensão das
lesões. Após cerca de 2 horas posteriores a coleta, alguns desses elementos podem sofrer lise ou mudanças morfológicas, o que
ressalta a importância de conhecermos o horário específico no
qual a amostra foi coletada. Os principais parâmetros pesquisados são: hemácias, leucócitos, cilindros, cristais, células epiteliais,
bactérias, fungos, parasitas, espermatozóides, muco e outros. O
sedimento urinário deve ser tanto qualitativamente, indicando os
tipos de células, cilindros, cristais e organismos, quanto quantitativamente, indicando o número de células, cilindros, cristais e
organismos por campo, utilizando uma média de pelo menos 10
campos observados(1).
Os resultados encontrados devem ser correlacionados com
os demais achados do exame. Caso isso não ocorra, deve-se conferir as amostras analisadas levando em consideração tempo de
coleta, possíveis interferências químicas ou físicas entre outros.
Embora não seja parte do exame do sedimento urinário de rotina, exames citodiagnósticos podem ser realizados. Tais exames
consistem em preparar lâminas permanentes por meio de citocentrifugação e coloração com corante Papanicolau. Esse exame
é utilizado em conjunto com outros para a detecção de neoplasias malignas do trato urinário inferior além de infecções virais,
fúngicas e parasitárias, inclusões celulares, cilindros patológicos,
condições inflamatórias e mudanças tubulares renais associadas
a rejeição de transplante(1).

85

s
u
m
á
r
io

1. Hemácias:
Denominamos hematúria quando um número aumentado de
hemácias na urina (acima de 5 hemácias/campo) é detectado. Dependendo de sua intensidade, essa hematúria pode ser micro ou
até mesmo macroscópica. As hematúrias podem ser transitórias e
benignas ou podem ser um sinal de doença dos rins ou do trato
urogenital. Quando a hematúria é persistente pode indicar, em geral, sinais de nefrolitíase, doença glomerular ou malignidades nos
rins ou no trato urinário.
Avaliar a morfologia das hemácias pode ser útil para ajudar a localizar a origem da lesão, porém a análise da amostra deve ser imediata,
uma vez que os eritrócitos podem alterar seu formato quando a análise é
feita mais tardiamente. Hemácias de conformação normal estão relacionadas com lesão extraglomerular, já hemácias dismórficas são sugestivas de
doenças glomerulares. O dismorfismo dessas hemácias é caracterizado
por bolhas, brotamentos e perda parcial da membrana celular(1).

2. Leucócitos:
Os leucócitos podem estar presentes fisiologicamente (até 3
leucócitos/campo). Os neutrófilos são o tipo mais comum de leucócitos na urina, mas também podem ser observados eosinófilos e
linfócitos. A elevação anormal do número de leucócitos, que se dá
em geral às custas de neutrófilos, chamamos de piúria, e pode estar
associada a infecção do trato urinário, glomerulonefrite, nefrite intersticial aguda, doença inflamatória pélvica (DIP) e afecções intrabdominais. A presença de eosinófilos está associada principalmente
a nefrite intersticial induzida por drogas, e quando em pequenas
quantidades, pode estar relacionada a infecção do trato urinário e
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rejeição de transplante renal, porém, um sedimento concentrado e
corado com corante de Hansel são necessários para a identificação
de eosinófilos. A presença de linfócitos pode ser indicativo precoce de rejeição de transplante renal. Muitas vezes faz-se necessária
a utilização de técnicas variadas como coloração de amostra ou
adição de ácido acético para melhor identificação de linfócitos (1).

3. Cilindros:
Únicos elementos presentes no sedimento urinário que são
de origem exclusivamente renal. Os cilindros são corpos proteicos
que se formam nos túbulos distais e coletores dos rins. Surgem
devido a ligação da proteína de Tamm-Horsfall (GTH) com os diversos elementos presentes na estrutura tubular. Essas fibrilas de GTH
tendem a se agregar e se entrelaçar dentro dos lúmens tubulares,
formando estruturas cilíndricas, tanto em situações patológicas
quanto fisiológicas. Osmolaridade alta, pH ácido e interação com
mioglobina, hemoglobina e outras substâncias favorecem essas
formações. No quadro 1 observamos que cada cilindro está relacionado com patologias ou disfunções específicas (1).
Quadro 1 - Interpretação de exames laboratoriais
e Urinálises e fluidos corporais.
Cilindro

Valores normais
(cilindros por
campo 400x)

Possíveis causas

Hialino

0-2

Podem aparecer em caso de estresse e
exercícios físico e emocional, porém sem
proteinúria. Patologicamente aumentados em
glomerulonefrite aguda, pielonefrite, doença renal
crônica e insuficiência cardíaca congestiva.
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Epitelial

0

Lesão tubular renal e nefropatias tubulointersticiais
(dilatação dos túbulos coletores).

Eritrocitário

0

Indica que a fonte provável de sangue é o rim.

Leucocitário

0

Inflamação intersticial, como por
exemplo, pielonefrite aguda.

Granular

0

Exercício vigoroso, estase do néfron. Pode
estar associado à doença tubulointersticial.

Granular
completamente
degenerado

0

Doença renal grave como insuficiência renal
crônica, hipertensão maligna, nefropatia diabética.

Gorduroso

0

Síndrome nefrótica, nefropatia diabética,
intoxicação por mercúrio ou etilenoglicol.
Fonte: Adaptado de WALLACH (2011).

4. Cristais:
A presença de cristais no sedimento urinário é denominada
cristalúria. São achados frequentes, nos quais muitos deles são
formados em decorrência de alterações posteriores à coleta, como
rebaixamento da temperatura ou variações do pH, não apresentando relevância diagnóstica, sendo considerados artefatos.
Ainda, outros surgem devido às características da composição
dietética do indivíduo ou situações metabólicas particulares, mas
não patológicas, sendo identificados como cristais habituais ou comuns. Porém, existem cristais cuja presença na urina pode estar
associada a algumas doenças metabólicas ou infecciosas, sendo,
portanto, considerados patológicos. Os principais tipos de cristais
e suas características estão apresentados no Quadro 2 (1).
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Quadro 2 - Interpretação de exames laboratoriais
e Urinálises e fluídos corporais.
TIPO

CARACTERÍSTICAS

POSSÍVEIS CORRELAÇÕES

Ácido úrico

Mais comuns;
amarelo-castanho; habitual.

Níveis aumentados de purinas
e ácidos nucleicos.
Pacientes com gota, leucêmicos
tratados com quimioterapia,
Síndrome de Lesch-Nyhan

Oxalato de cálcio

Amarelo-castanho; quadrados
intersectados por 2 diagonais;
habitual. Fosfato amorfo Branco-incolor; habitual Carbonato
de cálcio Incolor; habitual.

Formação de cálculos renais,
alimentos ricos em ácido
oxálico como tomate e aspargos,
envenenamento por etileno glicol.

Cistina

Incolor; raros e indicam
doença metabólica.
Colesterol Incolor; considerado anormal.

Distúrbio metabólico que impede
a reabsorção de cistina pelotas
túbulos renais, tendendo a formação
de cálculos em idade precoce.

Leucina

Amarelo; considerado anormal.

Disfunção hepática grave

Bilirrubina

Amarelo; considerado anormal.

Disfunção hepática grave

Sulfonamidas

Coloração variável; considerado anormal
Ampicilina Incolor; considerado anormal.

Doses de sulfonamidas sem hidratação
adequada do paciente e dano tubular.

Ampicilina

Incolor; considerado anormal.

Doses maciças de ampicilina
sem hidratação adequada

Fosfato amorfo

Branco-incolor; habitual.

Sem significado clínico

Colesterol

Incolor; considerado anormal.

Distúrbios produtores de lipidúria
como síndrome nefrótica.

Fonte: Adaptado de WALLACH (2011).

89

s
u
m
á
r
io

5. Células:
No sedimento urinário, podemos observar três tipos principais
de células epiteliais: células epiteliais tubulares renais, células epiteliais
transicionais e células epiteliais escamosas.
Uma variação da célula epitelial escamosa é a Clue cell, a qual
é indicativo de infecção vaginal pela bactéria Gardnerella vaginalis. Os
testes de rotina para essa célula são feitos pelo exame de uma preparação vaginal a fresco. A classificação das células epiteliais tubulares
renais quanto ao local de origem não é considerada uma parte do
exame de urina de rotina e, muitas vezes, necessita de técnicas de
coloração específicas. No Quadro 3 estão apresentadas as possíveis
causas da presença de cada tipo celular epitelial (1,2).
Quadro 3 - Interpretação de exames laboratoriais
e Urinálises e fluídos corporais.
Tipos celulares

Valores normais
(células por campo 400x)

Possíveis causas

Células epiteliais
tubulares renais

Raras

Indicam doença renal aguda ou lesões
tubulares como necrose tubular
aguda isquêmica e nefrotóxica.
Podem estar presentes também
em doenças glomerulares

Células transicionais

<2

Aumentadas com inflamação,
instrumentação, urolitíase e hidronefrose.
Importante descartar possibilidade de
carcinoma de células transicionais

Células escamosas

Poucas

Provenientes do revestimento da
vagina e da uretra feminina e da
porção inferior da uretra masculina.
Uma má higienização pré-coleta da
região genital ou vaginite por Candida,
Trichomonas vaginalis e/ou outras
bactérias podem elevar seus números.

Fonte: Adaptado de WALLACH (2011).
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6. Bactérias, fungos e parasitas:
A presença de bactérias, em regra, não estão presentes na
urina. No entanto, pode ocorrer contaminação da amostra via uretral,
vaginal ou genitália externa, exceto em casos de coletas em condições estéreis como através de cateterismo. Quando acompanhadas
de leucocitúria, a presença bacteriúria pode ser indicativo de infecção
do trato urinário tanto alto quanto baixo¹.
Com relação aos fungos, as leveduras de Candida albicans
podem estar presentes nas urinas de diabéticos, imunodeprimidos e
mulheres com monilíase vaginal. O parasita encontrado com maior frequência é o Trichomonas vaginalis (1).

7. Espermatozóides:
São ocasionalmente encontrados em urina de homens e mulheres após a relação sexual, masturbação ou ejaculação noturna. Em
geral não são clinicamente relevantes, exceto nos casos de infertilidade masculina ou ejaculação retrógrada, situação na qual o esperma é
expulso para a bexiga em vez de ser para a uretra (1).

8. Muco:
É um material proteico proveniente da secreção de glândulas e
células epiteliais do trato genitourinário inferior e pelas células epiteliais
tubulares renais. Está presente com frequência nas amostras de pessoas do sexo feminino e não tem significado clínico significativo (1).
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DISTÚRBIOS ÁCIDOS-BÁSICOS

SISTEMA TAMPÃO E GASOMETRIA
Para compreender a ocorrência dos distúrbios ácidos-básicos,
faz-se necessária a compreensão básica sobre alguns processos químicos do nosso organismo, relacionados aos mecanismos de compensação, os quais nos auxiliam na manutenção da homeostase quando ocorre alguma descompensação, como é o caso dos distúrbios
ácidos-básicos. Primeiramente vamos elucidar o sistema tampão; no
decorrer do capítulo serão apresentadas outras formas de compensação. Esses fatores de compensação e o sistema tampão são importantes na interpretação da gasometria (arterial-venosa), a qual é fundamental para diagnosticar as alterações que serão apresentadas. (2)
Sistema tampão: o principal sistema tampão é o sistema bicarbonato-CO2. O bicarbonato é considerado a base do sistema (consome íons H+) e o CO2 considerado o ácido (libera íons H+ pela ação
da enzima anidrase carbônica). Esse é o sistema tampão mais eficiente que temos, objetivando evitar mudanças bruscas nos valores do pH.
Imagem 1 - reação química do sistema tampão.

Fonte: Naomi (2020).
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Imagem 2 - Fórmula de Henderson-Hasselbalch.

Fonte: EMMETT (2019).

A título de ilustração, essa é a fórmula do sistema. Também
para melhor visualização, temos a fórmula de Henderson-Hasselbalch,
a qual nos auxilia na interpretação dos distúrbios, já que fornece informações quanto aos valores do pH sanguíneo, a partir das variáveis
HCO3 e PCO2 (fornecidas pela gasometria).
Gasometria: este exame é responsável por medir 3 valores, os
quais são fundamentais para diagnosticar e diferenciar os distúrbios.
São eles: pH sanguíneo (N: 7,35-7,45), pressão parcial de CO2 (PCO2,
N: 35-45) e a pressão parcial de O2 (PO2, N: 80-100). Outros itens fornecidos pela gasometria são calculados, não medidos – por exemplo,
o bicarbonato (HCO3), medido a partir da variável PCO2 da gasometria. Vamos então ao passo a passo para compreender a classificação.
1.

pH: um pH ácido (<7,35) determina uma acidose, assim como
um pH básico (>7,45) determina uma alcalose. Vejamos que
aqui, apenas classificamos o distúrbio em ácido ou básico, sendo ainda necessária a diferenciação em respiratório ou metabólico. Para tal, partimos para os 2 itens seguintes;

•

Vale lembrar que um pH dentro da faixa da normalidade não significa somente que o nosso organismo está em equilíbrio iônico,
temos que ter em mente que pode ser um distúrbio misto, o qual
será apresentado adiante.

2.

PCO2 e HCO3 (real*): a PCO2 (mmHg) é responsável pela determinação dos distúrbios respiratórios, sejam eles, a acidose respirató-
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ria (PCO2>45) ou a alcalose respiratória (PCO2<35). Já o HCO3r
(mEq/L) determina os distúrbios metabólicos, ou seja, a acidose
metabólica (HCO3r<22) e alcalose metabólica (HCO3r>26).
•

HCO3 r ou real: sofre alteração imediata em função da dinâmica
da fórmula do sistema tampão – por exemplo, se a PCO2 estiver
alta, concomitantemente o HCO3 real ficara mais alto. Ou seja,
ele sofre influência direta e rápida do sistema.

Apenas com esses 3 parâmetros conseguimos estabelecer
os quatros distúrbios acidobásicos que podem vir a ocorrer no nosso organismo: os respiratórios (acidose e alcalose) e os metabólicos
(acidose e alcalose). Agora, faz-se necessária o aprofundamento dos
parâmetros, já que, por alterarem a homeostasia corporal de diferentes
formas e velocidade, teremos que estabelecer um tratamento, o qual
será específico para cada etiologia.
1.

HCO3 (standard/padrão): utilizado para distinguir distúrbios da
PCO2 (respiratórios) agudos dos crônicos. Se diferencia do HCO3
(real) por não sofrer influência direta do sistema tampão, ou seja, não
se altera imediatamente por alterações no pH. Quem é responsável
por alterá-lo é o rim, retendo ou perdendo HCO3, o que demanda
tempo (3-5 dias). Logo, só estará aumentado quando ocorrer excesso ou déficit verdadeiro de HCO3 no sangue do paciente, o que
significa um distúrbio primário (direto do néfron) ou compensatório.
Os valores de referência são os mesmos do HCO3 real (N:22-26)

2.

Buffer Base (BB) e Base Excess (BE): o BB é determinado pelo
total de bases presentes no líquido extracelular (bicarbonato,
hemoglobina, proteínas plasmáticas), sendo utilizado para o cálculo do BE. O BE serve para diferenciar o BB do paciente do BB
normal (48 mEq/L) – valores normais variam de +3 a -3. Quando
esses valores forem maiores que +3 significa excesso de bases
(retenção de bases) e quando forem menores que -3 significa
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redução no total de bases (organismo está perdendo bases).
O BE também ajuda a estimar a gravidade dos distúrbios, ou
seja, valores menores que -10 e maiores que +10 determinam
distúrbios graves. Vale lembrar que o BE, assim como o HCO3
(standard), não se altera nos distúrbios respiratórios agudos, já
que não há tempo hábil para resposta compensatória renal.
Nota-se então que, a partir desses 3 novos parâmetros (BB, BE e
HCO3std), conseguimos distinguir um distúrbio respiratório crônico de
um distúrbio agudo, o que se torna fundamental no estabelecimento da
terapêutica, visto que um agudo demanda total atenção, em função da
sua gravidade. Seguem 2 gasometrias para elucidação dessa questão.
GASO 1
pH= 7,17/ PCO2= 79/ HCO3= 28/ HCO3=23/ BE=0,0
Aqui temos um distúrbio com pH baixo e PCO2 alta, ou seja,
uma acidose respiratória. Nota-se também, um leve aumento do HCO3
real, o que isso significa? O sistema tampão bicarbonato-CO2 agiu
imediatamente na tentativa de compensação da queda do pH, deslocando a equação para formação de HCO3. Já o HCO3 standard e o
BE estão com valores normais, logo, estamos diante de um distúrbio
agudo – o qual o rim ainda não conseguiu gerar sua resposta compensatória, que seria reter HCO3. Resultado: acidose respiratória aguda,
o paciente provavelmente está evoluindo com hipoventilação aguda
e necessita de intubação orotraqueal e ventilação mecânica urgente.
GASO 2
pH: 7,33/ PCO2=81/ HCO3=43/ HCO3= 33/ BE= +4
Nesse caso, também temos um distúrbio com pH baixo e PCO2
alta, ou seja, acidose respiratória. Aqui, porém, notamos um aumento
maior do HCO3 real, além de alteração do HCO3 standard e do BE. O
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que isso nos aponta? Isso sugere que o distúrbio é crônico, o que nos
tranquiliza quanto a terapêutica aguda – diferente do exame acima, o
qual era necessária intervenção imediata. Resultado: acidose respiratória crônica, o paciente pode ser um DPOC retentor crônico de CO2
que está compensado pela retenção de HCO3 renal.
Observação: com relação ao paciente DPOC retentor crônico
vale a pena um adendo, para melhor compreensão de uma situação
comum no cotidiano de pronto-atendimentos. O que ocorre quando
um paciente DPOC com uma gasometria semelhante a GASO 2 contrai
uma infecção respiratória? Ocorre uma descompensação do quadro,
ou seja, ocorre uma acidose respiratória crônica “agudizada”. A gasometria desse paciente que antes era igual à GASO 2, ficará assim:
pH= 7,24/ PCO2= 101/ HCO3= 45/ HCO3= 33/ BE= +4
Nota-se que nesse caso, o HCO3 standard e o BE não sofreram
alterações adicionais, visto que a infecção respiratória é aguda, não
dando tempo suficiente para o fator de compensação renal agir.

DISTÚRBIOS ÁCIDOS-BÁSICOS MISTOS
Para iniciarmos a discussão sobre os distúrbios mistos, que
ocorre quando temos presentes dois ou três distúrbios acidobásicos
independentes, faz-se necessária a compreensão das regras básicas
da resposta compensatória, a qual é responsável por manter a relação
HCO3/CO2 mais próxima do normal possível. São elas:
1. A tentativa de compensação ocorrerá sempre no mesmo sentido do
distúrbio primário, ou seja, uma redução de HCO3 (acidose metabólica) deve ser acompanhada de uma queda no PCO2. O mesmo ocorre
em caso de aumento de um dos parâmetros;
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2. Apenas evita que haja grande variação do pH plasmático. NÃO corrige o pH para a faixa da normalidade.
•

Exemplo: se aumentarmos o HCO3 sérico em 1 mEq/L, a alcalose metabólica gerada faz com que o pulmão retenha 0,6 mmHg
de CO2 através de uma discreta redução no drive respiratório
(hipoventilação)

Outro ponto importante a ser destacado é o fato de que algumas
gasometrias apresentam o pH dentro da faixa da normalidade, porém
com alterações significativas dos parâmetros de HCO3 e PCO2. Isso
nos sugere que está ocorrendo uma compensação por um distúrbio
misto, ou seja, há uma alcalose “equilibrando” uma acidose.
•

Exemplo: pH= 7,41/ PCO2= 61/ HCO3= 39 (acidose respiratória “equilibrando” uma alcalose metabólica).

Vale a pena destacar também que um indicativo de distúrbios
mistos que caminhem para o mesmo lado, por exemplo, acidose metabólica + acidose respiratória, os valores de pH estarão severamente
alterados – nesse caso, pH chegando a valores como 7,1- 7,2. No caso
de alcalose mista, os valores estariam igualmente muito alterados, porém acima da faixa da normalidade.
•

Exemplo: pH= 7,06/ PCO2= 56/ HCO3= 11 (acidose metabólica + acidose respiratória)

•

Exemplo (para guiar o descrito abaixo): pH= 7,10/ PCO2= 31/
HCO3= 9

O que ocorreu nesse caso? Nota-se que a resposta compensatória, queda do PCO2, foi inferior à esperada, ou seja, suspeita-se que
está ocorrendo um distúrbio misto (acidose metabólica + acidose respiratória). Para determinar esse tipo de distúrbio dispomos da fórmula do
PCO2 esperado, ou seja, a PCO2 que seria esperada estar apresentada
na gasometria caso o distúrbio fosse apenas acidose metabólica.
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FÓRMULA DE WINTER:
PCO2 esperado = (1,5 x HCO3) + 8 ± 2
Utilizando a fórmula e o exemplo acima, teríamos que a PCO2
esperada seria 21, ou seja, uma diferença de 10 mmHg da PCO2 obtida na gasometria, sendo estabelecido, então, o distúrbio de acidose
mista. Vale lembrar que essa fórmula serve apenas para o cálculo de
PCO2 esperada na acidose metabólica.
A imagem a seguir ilustra todos as fórmulas para cálculo da
resposta compensatória esperada:
Quadro 1 - Comparação de pCO2 entre os distúrbios mais prevalentes.
ACIDOSE METABÓLICA

pCO2 esperada = (1,5 X HCO3) + 8

ALCALOSE METABÓLICA

pCO2 esperada = HCO3 + 15

ACIDOSE RESPIRATÓRIA

Aguda: HCO3 aumenta 1 mEq/L para cada
10 mmHg de aumento da pCO2.
Crônica: HCO3 aumenta 3,5-4 mEq/L para
cada 10 mmHg de aumento da pCO2.

ALCALOSE RESPIRATÓRIA

Aguda: HCO3 cai 2 mEq/L para cada
10 mmHg de redução da pCO2.
Crônica: HCO3 cai 5 mEq/L para cada
10 mmHg de redução da pCO2.

Legenda: pCO2: pressão parcial de gás carbônico; HCO3: bicarbonato;
mEq/L: miliequivalentes por litro; mmHg: milímetros de mercurio.
Fonte: Adaptado de THEODORE (2020)
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OS DISTÚRBIOS ANALISADOS
INDIVIDUALMENTE
Antes de iniciarmos a discussão sobre a investigação dos distúrbios
acidobásicos e suas etiologias, é válida uma abordagem sobre os mecanismos de resposta compensatória envolvidos nesses distúrbios. São eles:
1. Tamponamento químico: agem em ambos os distúrbios (metabólicos e
respiratórios). Envolve o sistema bicarbonato-CO2 (sistema tampão que
age imediatamente) já citado. Por ser um sistema limitado, após 2-3h os
ossos e as células passam a contribuir para a tentativa de normalização
do pH, liberando ou captando H+, podendo ocorrer desmineralização
óssea (raquitismo e osteomalacia) e hipercalemia, por exemplo.
2. Tamponamento respiratório: responsável pela resposta compensatória nos distúrbios metabólicos. Forma quase que imediata, semelhante ao sistema tampão. O aumento nos íons H+ gera resposta a
partir dos quimiorreceptores do arco aórtico pelo nervo vago até o
centro respiratório bulbar, levando a uma hiperventilação, na tentativa
de expulsar o CO2 (reduzir a PCO2) – a chamada respiração de Kussmaul). Vale lembrar que a diminuição dos íons H+ inibe o centro respiratório, gerando hipoventilação e aumento da PCO2.
3. Compensação renal: fornece a resposta aos distúrbios respiratórios.
Uma resposta mais lenta, levando de 3-5 dias para se iniciar, já que é
dependente do rim. As células tubulares são as responsáveis por essa
regulação, funcionando da seguinte forma: na acidose respiratória a
concentração celular de íons H+ está elevada, o que estimula a excreção renal de H+ e a retenção de HCO3-; na alcalose respiratória a
concentração de íons H+ celular está baixa, logo a redução na excreção de H+ e perda de HCO3-.
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Como ocorre a compensação renal? Além da secreção tubular fisiológica (H+-ATPase das células do túbulo coletor) que
mantém o pH urinário ácido (pH=4,5) pela eliminação do excesso
de H+ do metabolismo proteico diário, existe a produção renal de
amônia pelos túbulos contorcidos proximais, principalmente quando ocorrem os distúrbios acidobásicos. Esse último, é o principal
mecanismo de regulação da excreção de H+, já que grande parte
dos íons H+ são excretados ligados à amônia (NH3) – o que gera o
amônio (NH4). Dessa forma, conclui-se que a produção de amônia
aumenta nas acidoses e diminui nas alcaloses.

ACIDOSE METABÓLICA
Dada essa introdução básica sobre os mecanismos compensatórios, seguimos adiante para a investigação da acidose
metabólica. A acidose metabólica é definida pontualmente por um
HCO3<22 mEq/L e um pH<7,35, podendo ocorrer formas graves,
com níveis de HCO3<10 e BE < -11, chegando a um pH de 7,1-7,2.
Vale destacar que a título de comparação, as acidoses respiratórias
agudas costumam ser mais graves. (5;6)
Como surge a acidose metabólica? Ocorre com um excesso
de H+ por acúmulo de substâncias ácidas na corrente sanguínea
ou com uma perda pelo trato urinário ou trato gastrointestinal (abaixo do piloro) de HCO3. A partir daí, deveremos iniciar nossa investigação etiológica, que pode ser bastante complicada, visto que há
possibilidade de pacientes chegarem em estado de coma, sendo
difícil a coleta de uma boa anamnese. Para tal, lançamos mão de
um artifício fundamental para o diagnóstico etiológico da acidose
metabólica, o Ânion-Gap plasmático (AG plasmático). (5;6)
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CÁLCULO DO ANION GAP
Ag plasmático = [Na] – ([Cl] + [HCO3])
(valor normal: 12±4)
Então, o que é o AG plasmático? Nada mais é do que o
somatório de todos os ânions plasmáticos (exceto: HCO3 e Cl).
Para chegarmos a fórmula acima, basta termos em mente que
uma concentração de Na+ (principal cátion do plasma) deverá ser
igual a soma do HCO3- e do Cl (principais ânions do plasma). Porém, acontece que a concentração plasmática de Na+ é maior do
que as concentrações de HCO3- e Cl-somadas, porque existem
os ânions não medidos, o ânion-gap plasmático, junto dos íons
HCO3- e do Cl-. A fórmula, portanto, seria essa: Na+ = Cl + HCO3
+ ânion-gap plasmático.
A título de curiosidade, a albumina é o principal ânion “não
medido” podendo falsear a análise do AG plasmático, visto que
em um paciente cirrótico poderá ocorrer uma redução acentuada
dessa proteína. Logo, faz-se necessário o cálculo do “ânion-gap”
corrigido, o qual é obtido pela soma de 2,5 mEq/L ao valor de
AG plasmático calculado para cada 1g/dL de queda da albumina
(abaixo de 4g/dL).
A partir do cálculo do ânion-gap plasmático, seguiremos nossa
investigação etiológica a depender do seu valor. Logo, ânion-gap plasmático alto (AG>12) e ânion-gap plasmático normal (8-12).
AG > 12
Geralmente entre 15-40 - Aqui ocorre acúmulo de substâncias
ácidas no plasma, o que gera retenção das bases aniônicas derivadas da dissociação do ácido, por exemplo, na acidose lática, principal
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causa de acidose metabólica de AG elevado, há retenção da base
aniônica lactato, o que eleva o ânion-gap. Por exemplo:
Ácido Lático = H+ + LactatoAqui ocorre liberação de H+, o qual consome o HCO3- do
plasma, levando a acidose metabólica, enquanto o ânion lactato liberado irá se acumular na circulação, caso o rim não dê conta de
excretar. Sendo assim, há uma manutenção de um certo equilíbrio
iônico, visto que 1 ânion HCO3- consumido por 1 cátion H+, será
equilibrado por 1 Lactato- gerado, não sendo necessária a produção
de outro ânion, ou seja, o ânion-gap (nesse caso do exemplo, o Lactato-) compensa a perda do ânion HCO3-. Em outras palavras, “saiu
1 negativo e entrou outro negativo no lugar” para manter o equilíbrio.
A explicação acima é fundamental para o entendimento do
porquê as acidoses de ânion-gap plasmático elevado são também
chamadas de normoclorêmicas, ou seja, com cloreto normal. A
resposta reside no fato de que não é necessária a geração ou retenção renal de um ânion para a compensação da perda do ânion
HCO3- – o ânion gerado para tal finalidade seria o cloreto.
Entre as causas da acidose metabólica de AG elevado estão (além
da *acidose lática, já citada): cetoacidose diabética/alcoólica, **DRC com
TFG < 20, hipercalemia (uremia grave), intoxicação por etilenoglicol.
* Devemos lembrar que a acidose lática (lactato >2,5 mmol/L)
envolve 2 subtipos: a acidose lática tipo A (sepse/PCR/choque) e a
acidose lática tipo B (rabdomiólise, insuficiência hepática).
** Vale chamar a atenção que em pacientes com TFG 30-50
irá ocorrer acidose com AG NORMAL, visto que a gênese do distúrbio irá residir na produção de NH3 (amônia) que está comprometida, fato que não retém nenhum ânion. (TFG < 20 há retenção
de sulfato, por isso aumenta AG).
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AG Normal (8-12)
A acidose metabólica de AG normal é determinada pela perda
de HCO3-, principalmente por fluidos do TGI produzidos abaixo do
piloro (ricos em bicarbonato) e por distúrbios tubulares relacionados a
retenção de íons H+. A partir dessas informações, nota-se que a redução do ânion HCO3- deve ser compensada pelo aumento do cloreto
plasmático, visto que nenhum outro ânion foi retido (como o Lactatona acidose metabólica de AG elevado). São, portanto, hiperclorêmicas.
Vale a pena uma observação quanto ao uso de uma solução
muito comum no cotidiano dos hospitais, o soro fisiológico ou cloreto
de sódio 0,9% (SF 0,9%). Esse soro é também chamado de soro acidificante, pois gera uma acidose metabólica hiperclorêmica pela diluição
do HCO3 plasmático. Importante frisar que ela é autolimitada e sem
repercussões clínicas. A forma de prevenção desse quadro é a preferência pelo Ringer Lactato – o lactato presente no soro é convertido em
bicarbonato por metabolização hepática.
Nesses pacientes, de AG entre 8-12, as etiologias mais comuns são
as causas relacionadas ao TGI como as diarreias, as fistulas entéricas e
as consequências da retossigmoidoscopia, além das acidoses tubulares
renais (tipo I, II e IV). Em primeiro momento, julga-se fácil a determinação da
origem etiológica da acidose metabólica, porém alguns pacientes podem
se encontrar comatosos/torporosos ou ainda esconder o uso de medicação laxativa na hora da anamnese, fatores que complicam e põe em xeque
nossa avaliação. Para isso, foi criado o ânion-gap urinário, importante ferramenta para diagnóstico diferencial das acidoses hiperclorêmicas.
AG urinário = (Na urinário + K urinário) – Cl urinário
Nesse caso, assim como no plasma, os eletrólitos na urina também estão em equilíbrio eletroquímico, com duas diferenças: o principal ânion urinário é o Cl- (não o HCO3-) e o valor normal do AG urinário
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é negativo (-8 a -12). Aqui, a eliminação do cloro depende diretamente
do funcionamento tubular dos néfrons, já que ele é eliminado quando
combinado com o amônio (NH4) – o qual é criado a partir da excreção
de íons H+ e da amônia (NH3) pelos rins.
H + NH3

NH4 + Cl

NH4 Cl

Urina

Ao analisar a forma é possível relacionar a importância que os H+
tem na excreção do Cl- urinário, visto que se por alguma patologia ocorrer
um distúrbio que retenha íons H+, o Cl- também deixará de ser eliminado, já que não ocorrerá formação do NH4+. Qual a importância disso?
Ao utilizarmos a fórmula do AG urinário com um paciente que retém H+,
ou seja, retenha Cl-, o AG será positivo, visto que pouco Cl- irá ser eliminado pela urina. Isso ocorre nas acidoses tubulares renais (ATR I, II e IV).
Agora, por outro lado, se a etiologia for relacionada com o
TGI, ocorre um AG urinário muito negativo, em torno de -20 a -50,
geralmente. Por que isso ocorre? Com uma perda maior de bicarbonato nas fezes, o rim aumenta a excreção de H+, ou seja, aumenta
a eliminação urinária de Cl-, o que, se aplicado na fórmula, demonstrará uma diminuição do AG urinário.

ABORDAGEM TERAPÊUTICA
Em relação à terapêutica dos casos de acidose metabólica, não
será aprofundado o tema. Porém, vale ressaltar um ponto: a reposição de
bicarbonato de sódio (NaHCO3). Esta reposição não está indicada de rotina em todos os pacientes com acidose metabólica, ela é dependente da
gravidade e da causa da mesma. Sendo assim, não está indicada de rotina
na acidose lática e na cetoacidose (somente em casos graves/refratários
às medidas iniciais). Por outro lado, está indicada na uremia grave e nas
intoxicações exógenas por salicilatos, metanol e etilenoglicol.
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Então, o uso do bicarbonato venoso está indicado em acidose metabólica grave, quando o pH encontra-se em níveis menores ou
iguais a 7,2 (< 7 na cetoacidose diabética), já que reflete alterações
com risco elevado de comprometimento das funções enzimáticas que
pode ter sérias repercussões, tais como: arritmias ventriculares graves,
choque por vasodilatação excessiva, depressão miocárdica, hipossensibilidade miocárdica e vascular as catecolaminas.

ALCALOSE METABÓLICA
A alcalose metabólica é determinada por um pH básico (pH>7,45)
e um bicarbonato alto (HCO3>26), ocasionada pela perda de íons H+
para o meio celular ou para o meio externo, já que, seguindo o sistema
bicarbonato-CO2, para cada 1 H+ há formação de 1 HCO3. (1)
Aqui, assim como a acidose metabólica era menos nociva que a
acidose respiratória, para título de comparação, a alcalose metabólica
também é menos nociva que a respiratória - respeitando os mesmos
valores de pH em ambos os distúrbios. É considerada grave em valores
de HCO3 > 35 e BE > + 10, podendo chegar a um pH superior a 7,7. (1)
Nesse distúrbio vale chamar a atenção para a ocorrência de
três desequilíbrios hidroeletrolíticos: a hipovolemia, a hipocalemia e
a hipocloremia. Esses três parâmetros, ao serem registrados em um
paciente com alcalose metabólica devem acender uma luz vermelha,
uma vez que são contribuintes para uma perpetuação do distúrbio.
Além disso, também contribuem para o surgimento de um fenômeno
chamado acidúria paradoxal (alcalose sérica combinada de acidose
urinária). Agora, serão abordados os parâmetros individualmente. (1)
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HIPOVOLEMIA
Em estados hipovolêmicos, sabe-se que o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) é ativado, o que gera uma maior reabsorção
de sódio e água como efeito secundário a ativação da angiotensina II
na tentativa de reverter a volemia. Porém, o sódio e o bicarbonato caminham juntos, ou seja, a retenção de 1 íon Na+ é realizada juntamente
com 1 íon HCO3-. Conclusão, estados hipovolêmicos contribuem com a
alcalose metabólica, já que há uma retenção renal de HCO3.

HIPOCLOREMIA
Aqui, para avaliação da queda nos níveis de cloreto (Cl-), pode-se fazer um paralelo com o exposto acima, já que esse íon também é
reabsorvido juntamente com o Na+ na tentativa de manter um equilíbrio
hidroeletrolítico. Então, em estados de hipocloremia, há menos Cl- para
ser reabsorvido acompanhando o Na+, o que gera uma maior absorção
de HCO3-, buscando a compensação. Além disso, HCO3- também pode
ser secretado (eliminado na urina) na troca da reabsorção de cloreto (Cl-),
o que, novamente, gerará um desequilíbrio caso o Cl- esteja reduzido.

HIPOCALEMIA
Esse distúrbio é importantíssimo na gênese do processo e perpetuação da alcalose metabólica. Nesse caso, temos que ter em mente a função do túbulo coletor, já que esse é o maior responsável pelo
equilíbrio hidroeletrolítico entre o H+ e o K+. Acontece que nessa parte
do néfron, novamente com participação do sódio, ocorre ação da aldosterona, com reabsorção de Na+ na troca de secreção de íons H+
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ou K+. Logo, em casos de depleção de K+, uma maior concentração
de íons H+ será excretada, o que elevará o pH. (3)
Vale um adendo: a alcalose metabólica as custas de perda de
íons H+ pode gerar um estado hipocalêmico pelo mesmo mecanismo,
já que, se há menor concentração de íons H+ para serem secretados,
uma maior quantidade de K+ será liberada no seu lugar.
Entendido esses processos fisiológicos fundamentais a serem analisados no desenrolar de uma alcalose metabólica, passamos para o passo seguinte: a abordagem diagnóstica e as etiologias desse distúrbio.

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA
Uma boa abordagem inicia, obviamente com uma boa anamnese - o que é dificultada em casos de paciente não colaborativo – e
uma boa avaliação da volemia do paciente. Também podemos lançar
mão de ferramentas como a dosagem do cloro sérico e urinário. Essas últimas, são fundamentais para a classificação e direcionamento
da etiologia dos distúrbios, que poderão ser classificados em 4 subtipos: extrarrenais responsivas a cloreto e não responsivas a cloreto;
renais responsivas a cloreto e não responsivas a cloreto.
1.

Extrarrenais responsivas a cloreto: são aquelas alcaloses metabólicas com sinais de depleção volêmica, em que fica evidenciado uma queda nos níveis de cloreto sérico e urinário (<20).
Neste grupo, encontram-se as principais causas, as do TGI (acima do piloro), ou seja, vômitos e drenagem nasogástrica – perda de H+ pelo ácido clorídrico (HCl) do suco gástrico.
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2.

Renal responsiva a cloreto: a causa está no fato dos túbulos
estarem com algum problema na reabsorção de Cl- (distúrbio
primário do rim). Aqui também ocorre uma hipocloremia, já que
o cloreto está sendo eliminado pela urina, o que elevará sua
concentração urinária para níveis >20. Cita-se: diuréticos tiazídicos (síndrome de Gitelman) e de alça (síndrome de Bartter). (4)

3.

Extrarrenal não responsiva a cloreto: nesse grupo, devemos
chamar a atenção para reposição de NaHCO3, erro comum na
prática médica para correção de acidose metabólica que não se
enquadra nos critérios para uso. Ela gera uma alcalose metabólica de Cl- sérico normal e urinário <20. (7)

4.

Renal não responsiva a cloreto: incluídos os distúrbios adrenais,
hiperaldosteronismo primário e secundário, além da síndrome
de Cushing. O cloreto sérico estará normal/levemente reduzido
e o urinário >20.

ABORDAGEM TERAPÊUTICA
Aqui, novamente, não será aprofundado os métodos terapêuticos. Porém, vale citar que é necessária, obviamente, a correção do
fator gerador dos aumentos nos níveis de pH, ou seja, compensação
dos vômitos, retirada de drogas, correção de distúrbios adrenais, etc.
Além disso, retomando a discussão fisiológica feita acima, deve-se ter em mente que um paciente com alcalose metabólica deve ser
mantido euvolêmico, normocalêmico e normoclorêmico – utilização de
SF 0,9% (soro acidificante) + reposição de KCl. (1)
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ACIDOSE RESPIRATÓRIA
Nesse distúrbio a etiologia a ser buscada é mais simples que nos
outros distúrbios já discutidos, uma vez que sua gênese está baseada somente na hipoventilação pulmonar, o que gera um aumento da PCO2 para
níveis acima de 45 mmHg, com queda do pH para valores abaixo de 7,35.
Nesse caso, podemos com base nos valores do HCO3 e no BE
descritos no início deste capítulo, classificar em distúrbios agudos e
crônicos. Entre os agudos estão, principalmente, as causas de fadiga
respiratória (pneumopatias graves, edema agudo de pulmão grave),
além de corpos estranhos em vias aéreas superiores e distúrbios neurológicos. Já no crônicos, com um pH mais próximo do valor da normalidade, estão os pacientes DPOC crônicos retentores de CO2, os quais
temos que ficar atentos quanto a possível descompensação.
A título de curiosidade temos a síndrome de Pickwick (obesidade mórbida + apneia do sono), a qual também ocasiona um quadro
de retenção crônica de CO2.

ABORDAGEM TERAPÊUTICA
Nesse distúrbio, devemos ficar atento aos pacientes com quadro
agudo de acidose respiratória, já que devemos prevenir a síndrome chamada de carbonarcose – CO2 gera vasodilatação, como consequência
ocorre alteração do sensório, papiledema e alterações hemodinâmicas. O
tratamento se baseia na intubação orotraqueal e na ventilação mecânica.
Um critério pontual também utilizado para que ocorra IOT + VM
é a queda nos níveis do pH para valores abaixo de 7,2.
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ALCALOSE RESPIRATÓRIA
Esse distúrbio, menos comum de ser observado na prática clínica, é
baseado em aumentos do pH acima de 7,45 e queda nos níveis de PCO2
para níveis inferiores da 35 mmHg. O mecanismo pelo qual se instala é
baseado numa hiperventilação pulmonar, estando aqui a principal causa
relacionada a hiperventilação psicogênica, ocasionada por crises de ansiedade (quadro agudo). Entre as causas crônicas, menos frequentes ainda,
estão: pneumopatias crônicas com hiperventilação, insuficiência hepática,
sepse por gram-negativo, hipertireoidismo e doenças do SNC (8).
A terapêutica é baseada no fator desencadeador, ou seja, correção da crise de ansiedade, por exemplo. Podemos lançar mão do
uso de bolsas coletoras de ar ou do aumento do espaço morto nos
pacientes em ventilação mecânica em casos graves e refratários. (8)
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IMAGEM RENAL
Diversos métodos de imagem podem ser úteis na avaliação
de um paciente portador de doença renal aguda ou crônica. Sua
principal utilidade é na detecção ou exclusão de obstrução do trato
urinário, nefrolitíase, massas ou cistos renais, doença renovascular
e refluxo vesico-uretral. Os métodos de imagem mais comumente
utilizados incluem: ultrassonografia, tomografia computadorizada,
ressonância magnética, urografia excretora, arteriografia renal, cintilografia renal, uretrocistografia miccional e urografia retrógrada. (2)

ULTRASSONOGRAFIA
Utiliza ondas sonoras para gerar imagem das estruturas anatômicas, usada para estudar os rins, os ureteres e a bexiga. Gera boas
imagens mesmo quando a função renal está diminuída, outra vantagem desse método de imagem é a não utilização de contraste iodado,
o que evita complicações tóxicas e alérgicas.
A ultrassonografia renal (US) é o exame inicial para a detecção ou
exclusão de obstrução do trato urinário, sendo assim é possível evidenciar
a presença de hidronefrose e estabelecer a causa da mesma na maioria
dos casos. Além disso é útil para diferenciar cistos renais simples, complexos e tumores renais sólidos. Cistos renais simples contém apenas
líquido no seu interior, não apresentam ecos internos e são conhecidos
como cistos anecogênicos. Os cistos complexos se apresentam hipoecogênicos e/ou com septos, devendo apresentar sombra acústica posterior
pelo componente líquido; os que correspondem a cistos de alto conteúdo
proteico/hemorrágico, podem ser diferenciados dos cistos complexos relacionados a tumores malignos que irão apresentar características específicas, as quais incluem septos espessos e/ou nódulos murais. Já os tu115
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mores sólidos correspondem a nódulos hipoecogênico, mas sem sombra
acústica posterior, por não apresentarem componente líquido.
Ainda, a US é utilizada para avaliar insuficiência renal crônica (seus
aspectos serão discutidos posteriormente). Esse exame de imagem também pode ser utilizado para o diagnóstico de nefrolitíase, evidenciando
cálculos renais hiperecogênicos, sejam eles renais ou pós renais, podendo
estar nos ureteres, bexiga ou uretra. Entretanto, o exame de imagem padrão ouro para esse diagnóstico é a tomografia computadorizada.
Ademais, também pode ser usado para rastreio e diagnóstico
de doença renal policística e deve ser considerado em pacientes com
pielonefrite que respondam inadequadamente à terapia antimicrobiana.
Por fim, US com Doppler é um exame útil para avaliar o fluxo
sanguíneo renal em alguns distúrbios como estenose de artérias renais, trombose de veia renal e infarto renal. Entretanto a tomografia
computadorizada e a ressonância magnéticas muitas vezes são importantes para confirmação. (2)

OBSTRUÇÃO DO TRATO URINÁRIO
As obstruções podem ocorrer em qualquer segmento ao longo
do trato urinário, e suas manifestações radiológicas variam conforme a
localização do bloqueio. Por exemplo, uma obstrução no rim cursa com
dilatação de cálices e caliectasias individuais enquanto a obstrução na
pélvis renal causa caliectasia difusa ou hidronefrose. Dentre as causas potenciais para tais patologias temos os cálculos renais, carcinomas de células de transição, coágulos sanguíneos, papilas descamadas bem como
compressão externa provocada por linfonodos aumentados ou tumores.
Sabendo que o diagnóstico é feito por meio do exame de imagem,
temos a ultrassonografia como teste de escolha para excluir a obstrução
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do trato urinário, pois, além de evitar possíveis complicações tóxicas provocadas pelos meios de radiocontraste é um exame seguro e relativamente barato. Torna-se importante salientar que a US deve ser realizada,
em um primeiro momento, em todos os pacientes com insuficiência renal
de etiologia desconhecida, lembrando que a obstrução do trato urinário
é facilmente diagnosticada e reversível quando tratada precocemente. A
bexiga deve ser examinada em todos os casos de hidronefrose. (8)
Imagem 1 - US de aspecto normal onde se evidencia parênquima
hipoecóico (P) rodeando o seio renal ecogênico.

Fonte: O’NEILL (2019).
Imagem 2 - US: Rim longitudinal; é evidenciado coágulo no sistema
coletor (seta) que repercute em dilatação de cálices renais (asterisco).

Fonte: ZEIDE (2019).
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Imagem 3 - US renal evidenciando hidronefrose com Cálices dilatados (C).

Fonte: O’NEILL (2019).

CISTOS RENAIS
Os cistos renais são classificados como simples ou complexos. Tal distinção representa extrema importância pois os cistos
renais complexos estão associados a um risco aumentado de malignidade; estes serão melhores especificados quando abordada a
Classificação Bosniak posteriormente.
Ademais, os cistos renais simples são frequentemente vistos
em rins normais, correspondem a lesões benignas e assintomáticas
que raramente requerem tratamento. As características de um cisto
renal simples na US são: massa redonda associada a paredes lisas,
sem ecos internos (anecóicos), com intenso eco distal a sua parede posterior indicando boa transmissão através da estrutura (reforço
acústico posterior). Por fim, se todos esses critérios forem evidenciados, não há necessidade de nenhuma avaliação adicional, pois cor-
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responde a achado benigno. Se tais critérios não forem atendidos, o
paciente deve ser submetido à TC antes e após contraste iodado. (2)
Imagem 4 - US de cisto renal livre de ecos internos, com
paredes bem delimitadas e sem espessamentos significativos,
associado a presença de reforço acústico posterior.

Fonte: SUTTON, (1998).

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
O aumento da ecogenicidade cortical, a qual normalmente é hipoecogênica, perda da diferenciação cortico-medular e redução da espessura parenquimatosa e do tamanho renal, são aspectos ultrassonográficos que corroboram o diagnóstico de insuficiência renal crônica (5).
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TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
A tomografia computadorizada (TC) tem a desvantagem de ser
mais cara e utilizar radiação ionizante, além de utilizar contraste a
base de iodo, quando necessário, o que pode causar eventos adversos nos pacientes, como reações anafiláticas e nefropatia por contraste. A TC é o melhor método para a avaliação de massas renais,
as quais podem ser diferenciadas quanto ao seu conteúdo líquido ou
sólido, bem como evidenciar invasões de estruturas.
Tal método identifica cistos renais com característica de
hipodensidade em relação ao restante do parênquima renal que
impregna pelo meio de contraste, por outro lado os carcinomas
podem exibir uma densidade parecida com o parênquima renal
(isodensa) e após a administração do contraste podem ser percebidas áreas de necrose no rim acometido pelo tumor, representadas por áreas de menor densidade avasculares.
Ademais é o melhor método para a avaliação de traumas
renais, por identificar hidronefrose e diagnosticar a causa e o nível
da obstrução de forma mais precisa e mais sensível que a ultrassonografia. É o exame de imagem mais frequentemente realizado
para diagnóstico de doença renal policística e é padrão ouro para
identificar nefrolitíase.
Por último, a angiotomografia renal também é muito utilizada para
realizar um estudo da vasculatura renal e confirmar estenoses. (2)
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Imagem 5 - Imagem tomográfica no plano axial no nível dos rins
antes da administração de contraste, evidenciando rins normais.

Fonte: SUTTON (1998).

CISTOS RENAIS - CLASSIFICAÇÃO DE BOSNIAK
As doenças císticas renais são um grupo heterogêneo de
doenças do parênquima renal que possuem etiologias, prognósticos
e tratamentos diferentes. As causas de tal patologia pode ter fundo
genético ou origem renal. Para melhor diagnosticar e gerenciar tais
lesões deve-se fazer uso da Classificação Bosniak; essa, baseada
em características morfológicas e de aprimoramento da tomografia
computadorizada antes e após a administração do contraste endovenoso, classifica as massas renais císticas em 5 categorias:
Lesão de categoria I: Cisto simples; possui paredes finas, sem
septos, calcificações ou componentes sólidos. O cisto tem a densidade da água. Sem impregnação por meio de contraste endovenoso.
Não necessitam de avaliação adicional nem acompanhamento.
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Lesão de categoria II: possui alguns restritos septos finos e calcificações finas. Também inclui lesões de “alta densidade”, hiperdensos uniformemente devido à elevada concentração de proteínas ou
produtos de degradação do sangue e de tamanho inferior a 3,0cm.
Sem impregnação ou impregnação imperceptível por meio de contraste endovenoso. Não há necessidade de avaliação adicional.
Imagem 6 - Corte tomográfico em plano axial, após contraste, evidenciando
Cisto Renal Simples (Bosniak I) (seta) e cisto renal maior com borda
fina de calcificação em sua parede (ponta de seta) (Borniak II).

Fonte: BRANT & HELMS (2015)

Lesão de categoria IIF: pode conter vários septos finos ou
espessamentos suaves das paredes e calcificações discretas; não
há impregnação por meio de contraste mensurável, entretanto um
aprimoramento subjetivo pode ser percebido. Nessa categoria também se enquadram lesões totalmente intrarrenais de alta densidade, sem realce pelo contraste endovenoso, com diâmetro superior
a 3,0cm. São lesões provavelmente benignas, mas que requerem
acompanhamento com TC com contraste a cada 6 ou 12 meses
para exclusão de malignidade.

122

s
u
m
á
r
io

Imagem 7 - Bosniak II-F. TC pós contraste onde se evidencia
cisto parcialmente exofítico, com fino septo com realce
subjetivo observado, mas não mensurável (seta).

Fonte: MUGLIA (2014).
Imagem 8 - Bosniak III. Tomografia seccionada em plano axial,
após uso de contraste endovenoso, evidenciando cisto de
parede lisa, com septo espesso e realce mensurável (seta).

Fonte: MUGLIA (2014).
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Lesões de categoria III: Os achados incluem calcificação
de espessura irregular, margens irregulares, septos realçados ou
espessados, áreas de nodularidade, paredes espessas e massa
multilocular. Realce pelo meio de contraste mensurável. Podem ser
malignas ou benignas; Cerca de 40 a 60% são malignos (carcinoma de células renais císticas e carcinoma de células renais císticas
multiloculado). Os restantes das lesões são benignas representadas por cistos hemorrágicos, infectados crônicos e nefroma cístico
multiloculado. A conduta é tratar cirurgicamente.
Lesões de categoria IV: Inclui todas as características da categoria III, além de conter componentes de tecidos moles (nódulos
ou massas). São neoplasias claramente malignas. Cursa com realce de áreas sólidas após a administração de contraste.
Figura 9 - Bosniak IV. TC em corte axial, pós-contraste, evidenciando
lesão sólida-cística, de parede espessa e componente sólido na
parede posterior (asterisco) com realce após contraste.

Fonte: MUGLIA (2014).
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Atenção: A presença de realce de contraste real da lesão (uma
atenuação mínima aumentada de 10 a 15 unidades de hounsfield) é
a característica mais relevante que separa as categorias III e IV (das
categorias I, II e IIF) que, como abordado acima, estão relacionadas à
malignidade em 40-100% dos casos descritos. (4)
Imagem 10 - TC sem contraste (A) e após contraste (B)
evidenciando cisto no rim direito de 3,8cm com um nódulo mural
(círculo) que aumenta 20 unidades de Hounsfield (HU).

Fonte: PIERORAZIO (2020).

CÁLCULOS RENAIS
O exame de imagem padrão-ouro para o diagnóstico de cálculos renais é a tomografia computadorizada sem contraste (Sensibilidade >0.94 e especificidade >0.97).
A TC torna-se, então, bastante útil para confirmar a localização
de obstrução ureteral suspeita, mas não visível, por US (2).
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Imagem 11 - TC demonstrando hidronefrose por obstrução,
acentuada dilatação dos cálices renais no rim direito.

Fonte: DAFFNER (2013).
Imagem 12 - TC no mesmo paciente, com uma imagem mais distal
demonstrando um grande cálculo obstrutivo no ureter direito.
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Fonte: DAFFNER (2013).

TUMORES RENAIS E TROMBOSE DA VEIA RENAL
A tomografia computadorizada é útil para avaliar no momento
do diagnóstico e estadiar tumores renais, bem como para identificar
trombose de veia renal. (1)
Imagem 13 - TC em corte axial, com contraste, evidenciando enorme
massa em rim esquerdo com necrose central (asterisco). Ademais,
vê-se uma veia renal esquerda patente (seta) medialmente.

Fonte: ATKINS (2020).
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RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
A ressonância magnética (RM) do trato urinário é utilizada
principalmente para a detecção de massas renais, para verificar os
efeitos neoplásicos pélvicos sobre a bexiga e o transplante de rins.
Também é bastante sensível para demonstrar a altura e o grau de
alguma determinada obstrução. A angiorressonância é útil em casos
suspeitos de hipertensão renovascular com estenose de artéria renal
e também serve para o diagnóstico de trombose da veia renal.
A RM não necessita de contraste iodado para ser realizada e também tem a vantagem de não submeter o paciente a radiação ionizante.
Esse é um método muito utilizado para o estudo da próstata
e serve para detectar tumores de próstata, os quais não podem ser
diferenciados entre benignos e malignos, tal diagnóstico é realizado
apenas através de biópsia.
Em pacientes com filtração glomerular estimada reduzida (principalmente TFG<30ml/min/1,73m²) a realização de ressonância magnética com administração de gadolíneo deve ser desencorajada devido à
forte ligação a uma doença, eventualmente grave, chamada Fibrose Sistêmica Nefrogênica, caracterizada por duas particularidades principais:
1) espessamento e endurecimento da pele presente sobre as extremidades e tronco 2) expansão acentuada e fibrose da derme em associação
com fibrócitos circulantes. Ademais, cabe ressaltar, a Fibrose Sistêmica Nefrogênica é representada pelo acometimento da pele em todos
os pacientes e, em alguns, pelo envolvimento sistêmico de músculos,
articulações, órgão internos (com destaque para pulmões, diafragma,
miocárdio, pericárdio, pleura, duramáter e também placas esclerais em
pacientes jovens. O diagnóstico é dado por meio do exame histopatológico de tecido biopsiado em paciente com achados clínicos clássicos.
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Por fim, é válido acrescentar que existem sequências de Angiorressonância Magnética que não utilizam contraste gadolínio e são úteis
para pacientes com doença renal crônica que possuem contraindicação para o uso de contrastes endovenosos. (2)
Imagem 14 - Imagem no plano coronal na sequência T1 após a administração
de gadolínio evidenciando realce pelo gadolínio em uma massa no rim
direito. Após nefrectomia foi diagnosticado um carcinoma renal.

Fonte: DAFFNER (2013).
Imagem 15 - Imagem no plano axial demonstrando uma massa invadindo
o assoalho da bexiga no lado direito e a próstata aumentada em
decorrência de tumor, o qual foi responsável por invadir a bexiga.

Fonte: DAFFNER (2013).
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UROGRAFIA EXCRETORA
A urografia excretora (UE) era considerada o principal método
de investigação do trato urinário no passado, atualmente apresenta
papel secundário em relação à US e TC, mas ainda é um instrumento de diagnóstico importante. Necessita de administração de meio de
contraste iodado e é necessário realizar, assim como para um exame
de cólon, um preparo intestinal, para que sejam eliminados os gases e
material fecal que podem obscurecer os contornos renais.
As indicações para a UE são: obtenção de informações morfológicas, avaliação da função renal, localização de obstruções, avaliação de
alterações pós-operatórias do trato urinário e a pielonefrite decorrente de infecções renais também pode ser detectada no exame, os seus efeitos são:
irregularidade cortical significativa, cicatrizes corticais focais, cálices irregulares e redução do volume renal. A planigrafia pode ser utilizada para auxiliar a
eliminar gás e conteúdo intestinal, melhorando a imagem dos rins (2).
Imagem 16 - UE com planigrafia, evidenciando rins normais,
com bordas renais nítidas, lisas e com aspecto normal.

Fonte: DAFFNER (2013).
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Imagem 17 - UE com dilatação ureteropielocalicinal direita
secundária a obstrução causada por cálculo ureteral.

Fonte: DAFFNER (2013).

CISTOURETROGRAFIA MICCIONAL
A cistouretrografia miccional (CUGM) é um exame realizado por
meio de uma sonda que é colocada através da uretra até a bexiga, com
administração de contraste que preenche esta estrutura; após o paciente é solicitado a urinar; são realizadas diversas imagens radiográficas
antes, durante e após a micção, para avaliar bexiga, uretra e ureteres.
A CUGM é utilizada para detectar refluxo vesicoureteral, onde a
urina volta para os ureteres em uma condição anormal, principalmente
por conta de alguma obstrução adjacente à bexiga ou por um mau
funcionamento da bexiga, o que pode transportar bactérias para os
ureteres e até para os rins, podendo causar uma pielonefrite. Além
disso esse exame é muito utilizado em crianças e suas indicações são:
infecções recorrentes do TU, hidronefrose ou hidroureter, hematúria,
micção diurna e noturna em meninos que anteriormente não apresentavam incontinência urinária e avaliação de anomalias complexas. (2)
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RADIOGRAFIA ABDOMINAL
Frente a um paciente com suspeita de doença renal a radiografia abdominal não é comumente utilizada. Entretanto, diante de sintomas sugestivos de nefrolitíase, torna-se considerável realizar um filme simples do
abdome, pois esse pode identificar cálculos contendo estruvita, cistina
e cálcio. Porém não evidencia cálculos radiolúcidos de ácido úrico. (7)
Imagem 18 - Radiografia evidenciando nefrolitíase, a projeção
radiológica anteroposterior da radiografia abdominal mostra um cálculo
coraliforme no rim direito e pedras menores (setas) no rim esquerdo.

Fonte: ATKINS (2020).
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ARTERIOGRAFIA RENAL
Devido a disponibilidade de outros testes não invasivos,
como angiotomografia e ressonância magnética, a arteriografia renal é infrequentemente usada. Entretanto, em algumas situações
especiais continua sendo útil, como no paciente com suspeita de
poliarterite nodosa, ao demonstrar múltiplos aneurismas e constrições irregulares nos vasos maiores, com oclusão de artérias penetrantes menores, o que diagnostica essa patologia. Também é um
exame utilizado para o rastreio de estenoses de artéria renal e só
não é mais utilizada para esse fim por ser um exame invasivo. (7)
Imagem 19 - Arteriografia renal com poliarterite nodosa de grandes
vasos, com presença de microaneurismas (setas pequenas) e contendo
pontos de corte abruptos em artérias pequenas (grandes setas).

Fonte: ATKINS (2020).
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Imagem 20 - Arteriografia demonstrando estenoses nas duas artérias renais.

Fonte: DAFFNER (2013).
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NEFROLITÍASE

INTRODUÇÃO
A nefrolitíase também conhecida como doença calculosa renal,
é uma enfermidade dolorosa e raramente fatal, causada pela formação
de cálculos no trato urinário. É uma patologia que pode iniciar com
cálculos assintomáticos e manifestações atípicas como disúria, dor
abdominal aguda e poliúria ou apresentar sintomas clássicos como
cólica renal e hematúria macroscópica indolor.

ETIOLOGIA
A maioria dos cálculos são formados por sais de cálcio e desses
predomina os de oxalato de cálcio em 70 - 80% dos casos. Outros
cálculos são formados por estruvita (10 – 20%), ácido úrico (5 - 10%),
fosfato de cálcio (6%) e cistina (2 - 3%). Existem também cálculos renais mistos constituídos por oxalato e fosfato de cálcio. Os fatores de
risco para a formação desses cálculos variam dependendo do tipo do
cálculo e das características clínicas.
Em geral é mais comum em homens, maior prevalência em indivíduos brancos entre 30 – 40 anos de idade, está relacionada em sua
totalidade a baixa ingesta de líquidos, história familiar de nefrolitíase,
diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, história de gota,
obesidade, cirurgia bariátrica e infecção urinária recorrente.
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FISIOPATOLOGIA
Existem várias condições associadas para que se formem os cristais urinários como a supersaturação urinária quando o produto ultrapassa o seu nível de solubilidade, assim originando compostos insolúveis. A
alteração do pH urinário, quando ele diminui pH < 5 favorece a formação
dos cálculos de ácido úrico e cistina, quando ele aumenta pH > 7 favorece a formação de cálculos de fosfato de cálcio e estruvita. A diminuição
do volume urinário colabora para a formação dos cálculos, a ingestão de
água é necessária para diluir a concentração dos sais, dificultando o processo de nucleação, crescimento e agregação dos cristais e favorecer
sua saída na urina. Assim, a água é considerada um inibidor fisiológico
na formação dos cálculos renais. A formação dos cristais não irá gerar,
obrigatoriamente, enfermidade, pois, muitos desses podem ser expelidos na urina antes de se tornarem cálculos macroscópicos.
O processo de nucleação está envolvido na formação dos cálculos.
Ele pode ocorrer de maneira primária ou secundária. Nucleação primária
é quando se tem o aumento do produto de solubilidade e apenas cristais
puros formando um produto homogêneo. Nucleação secundária é quando
se tem um cristal formado na superfície de outro cristal de composição distinta. Sobre o crescimento e agregação dos cálculos, estudos feitos com
pacientes submetidos à biópsia renal encontraram cálculos crescendo na
extremidade da papila renal (Placa de Randall) antes de migrar para a pelve.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Cálculos renais podem permanecer assintomáticos por muito
tempo, logo a dor calculosa está associada à sua mobilização.
•

Principais Sintomas: Cólica renal e Hematúria. A cólica renal causa um desconforto ao paciente. Ela pode estar acompanhada de
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náusea, síncope e vômito inicia- se geralmente de forma unilateral
em flanco e pode irradiar- se dependendo do local que está o
cálculo. Os locais mais comuns de obstrução são junção uteropélvica, terço médio do ureter e junção vesicoureteral. A hematúria está presente em 90% dos casos de nefrolitíase e pode ser
o único sintoma relatado pelo paciente. Ela pode ser detectada
principalmente no início dos sintomas junto da dor aguda;
•

Outros Sintomas: (1) náusea; (2) síncope; (3) disúria; (4) hipertensão arterial; (5) taquicardia.

Anamnese e Exame Físico: Indagar o paciente sobre procedimentos cirúrgicos e terapias pregressas, assim como abordar a
presença de patologias sistêmicas como hipertensão arterial, gota
e infecção do trato urinário. Além da história familiar, hábitos alimentares, ingestão hídrica e uso de suplementos. O exame físico deve
avaliar a pressão arterial, o peso, aparecimento de edema em membros inferiores. A punho- percussão lombar pode estar positiva em
cálculo presente na junção uteropélvica e vesicoureteral.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Várias manifestações podem ser confundidas com nefrolitíase como:
(1) Cólica biliar a colecistite (podem estar associadas à dor no flanco, mas
geralmente não estão associadas à hematúria); (2) Obstrução intestinal
aguda, apendicite, diverticulite; (3) Ruptura ou torção de cisto ovariano; (4)
Herpes zoster; (5) Pielonefrite; (6) Dismenorreia; (7) Gravidez ectópica.
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DIAGNÓSTICO
O diagnóstico é feito a partir de dados clínicos, exame físico e exame de urina. Assim não é necessário aguardar exames radiológicos para
começar a tratar os sintomas. O teste radiológico confirmatório é feito geralmente por meio de uma tomografia computadorizada sem contraste.
•

Urianálise Local: O exame de urina deve incluir pH e sedimentoscopia (EAS) o qual mostra a presença de cristais (cristalúria);

•

Coleta de Urina 24 horas: Realizar pelo menos duas com valores
de referência, medir volume total, cálcio, ácido úrico, oxalato,
potássio, creatinina, citrato e sódio;

•

Exame de Sangue: Deve incluir cálcio, fósforo, creatinina, albumina, ácido úrico, potássio e CO2 total;

•

Tomografia Computadorizada Helicoidal não Contrastada: Possui alta sensibilidade é considerada padrão ouro para confirmação de nefrolitíase. Identifica os diversos tipos de cálculos,
pequenos de apenas 1mm e os de ácido úrico que são radiotransparentes no raio- x simples. Costuma mostrar a presença
de cálculos ureterais, sua passagem recente e de acordo com a
densidade detecta a constituição deles. Identifica hidronefrose,
tamanho da pedra e sua localização de maneira precisa. A desvantagem ao uso é a presença de radiação ionizante;

•

Ultrassonografia Renal: Segundo método de escolha, é preferencialmente usado em pacientes grávidas. A sensibilidade é maior para
diagnosticar cálculos na pelve ou no cálice renal do que no trato urinário distal. Oferece informações sobre a presença de hidronefrose;

•

Radiografia Simples de Abdome: não é feita de rotina, não detecta hidronefrose nem pedras de ácido úrico, bem como as
menores de 5mm. Identifica apenas cálculos radiopacos.
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COMPLICAÇÕES
A principal complicação da nefrolitíase é a obstrução renal persistente, que pode levar a danos permanentes. Os cálculos de estruvita
ou fosfato de amônio magnesiano (fosfato triplo) se desenvolvem na
presença de bactérias produtoras de urease como Proteus e Pseudomonas eles podem levar a insuficiência renal se estiverem bilaterais e
não forem tratados adequadamente, pois são cálculos que crescem
rapidamente ocupando toda pelve e cálices renais.

TRATAMENTO

TRATAMENTO CLÍNICO
Para o controle da dor inicialmente se faz uso de anti-inflamatório não-esteroidal (AINE) e opióides por via oral. Nos casos de dor
severa, náuseas ou vômitos se utiliza a via parenteral. O paciente que
estiver fazendo uso de medicação por via oral e não apresentar sinais
de gravidade não necessita de internação. Os bloqueadores alfa-1
adrenérgicos também podem ser utilizados para facilitar a movimentação e eliminação espontânea do cálculo.
A maioria dos cálculos pode ser tratada de forma conservadora,
uma vez que são pequenos ≤ 5mm. A eliminação espontânea é mais difícil quanto maior for o cálculo. Diante disso, intervenções cirúrgicas são
recomendadas para cálculos > 10mm, sintomas refratários à terapia clínica, infecção urinária, obstrução progressiva e insuficiência renal aguda
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TRATAMENTO CIRÚRGICO
Para remoção cirúrgica do cálculo são analisados o tamanho, a
localização e sua composição. A litotripsia por ondas de choque extracorpórea (LECO) é o método utilizado menos invasivo é uma técnica
usada com o intuito de diminuir as pedras para facilitar sua saída. A
remoção cistoscópica do cálculo com pinça de extração – basket ou
por fragmentação, é mais invasiva do que a LECO, mas é utilizada para
remover dos cálculos menores de 1 cm de diâmetro. A nefrolitotomia
percutânea é mais invasiva do que os métodos cistoscópicos. Ela é indicada quando os cálculos apresentarem as seguintes características
(1) tamanho > 2 cm; (2) cálculos coraliformes; (3) localizados no polo
renal inferior; (4) refratários à (LECO). Essas novas técnicas endoscópicas eliminaram a necessidade de realização de nefrolitotomia aberta.

PREVENÇÃO
Observou- se que a dieta está associada à formação de cálculos
renais. Nesse caso, é necessário que se faça mudanças alimentares
dependendo da composição do cristal.
Nos cálculos de cálcio é recomendado reduzir o consumo de
proteínas de origem animal, diminuir a ingestão de sódio <2,4 g/dia e
sacarose. Cálculos de ácido úrico deve- se aumentar o consumo de
frutas e vegetais assim tornando o pH urinário mais alcalino, restringir
os alimentos ricos em purinas. Já para prevenção de cálculos de cistina recomenda- se aumento da ingesta hídrica.
Diuréticos tiazídicos são recomendados aos pacientes com níveis de cálcio aumentados, a medicação tem reduzido a recorrência de
formação de cálculos de oxalato de cálcio. Nos pacientes com uricosúria superior a 1000 mg/dia é indicado terapia com Alopurinol.
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INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU)

DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA
A Infecção do Trato Urinário (ITU) consiste na colonização de
microorganismos patogênicos na uretra, bexiga, rim ou próstata. É datada como a infecção bacteriana mais comum entre humanos, além
de ter alta variedade epidemiológica devido às variações da fisiologia
humana e presença prévia de outras patologias, como por exemplo
o Diabetes. Dessa forma, é um tópico de alto interesse na medicina.
Ao se analisar a sua epidemiologia, a ITU mostra uma prevalência variada conforme a faixa etária, sendo na lactação mais
comum no sexo masculino, enquanto na infância e na idade adulta
acomete em maior proporção (10 a 20:1) o sexo feminino, especialmente mulheres sexualmente ativas. O sexo masculino, contudo,
volta a ter maior prevalência a partir da quinta e sexta década de
vida, devido à alta frequência de prostatismo.

CLASSIFICAÇÃO
As ITUs possuem uma gama variada de classificações que podem ser usadas na prática clínica. Podem ser divididas por categoria
anatômica; presença ou não de sintomas; pelo número de recorrências; ou então por nível de complicação. As diversas classificações
encontram-se resumidas na tabela 1.
Apesar da ampla gama de classificações, a mais aplicada na
prática clínica é a divisão entre cistite (quando há infecção sintomática
da Bexiga), pielonefrite (quando há infecção sintomática de rins e/ou
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ureteres), ou bacteriúria assintomática (presença de colonização bacteriana na urina, porém sem manifestações clínicas). A divisão em ITU
complicada ou não complicada também pode ser de ajuda no manejo
do paciente, podendo uma ITU ser classificada como não complicada
quando o paciente apresenta estrutura e função do trato urinário preservada, ou ITU complicada quando associada a fatores que facilitam a
instalação da infecção, agravando o prognóstico, tais como: obstruções
(litíase, estenoses, hipertrofia prostática), presença de sonda vesical de
demora ou também comorbidades do paciente, como DRC e DM.
Tabela 1 - Classificação das Infecções do Trato Urinário.
Tipo de ITU

Cistite
Pielonefrite
Bacteriúria Assintomática

Sintomas

Sintomática
Assintomática

Recorrências

Esporádica (≤ 1 ITU em 6 meses)
Recorrente

Fatores complicadores

Não Complicada
Complicada
Fonte: adaptado de GOLDMAN (2014).

ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA
ITUs geralmente são causadas por bactérias gram negativas,
em especial a Escherichia coli, que corresponde a cerca de 85% dos
casos sintomáticos não complicados em mulheres. Outros agentes
etiológicos encontram-se listados na tabela 7.2.
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Tabela 2 - Principais Agentes Etiológicos das Infecções do Trato Urinário.
Bactérias Gram-Negativas

Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Enterobacter spp
Proteus spp
Acinetobacter baumannii

Bactérias Gram-Positivas

Staphylococcus saprophyticus
Staphylococcus aureus
Enterococus spp

Fonte: adaptado de GOLDMAN (2014).

Quanto à sua fisiopatologia, a ITU deve-se geralmente por desequilíbrio entre as defesas naturais do organismo e a virulência bacteriana. Esta última é determinada pela capacidade bacteriana de adesão à
camada mucosa, que, por sua vez, depende de diversos fatores dentre os quais: presença de flagelo, cápsula, polissacarídeos e fímbrias,
além da produção de hemolisina, aerobactina e uréase.
Esse desequilíbrio pode ainda ser favorecido por fatores predisponentes do indivíduo. Dentre os principais estão: (1) o sexo feminino,
devido ao tamanho e posição da uretra; (2) gravidez, que leva à mudança da posição da bexiga, aumento da capacidade vesical e dilatação da
uretra e pelve renal; (3) obstrução do trato urinário; e (4) cateterização.

QUADRO CLÍNICO
As ITUs apresentam quadro clínico bastante variável, dependendo bastante de sua localização, sendo divididas principalmente em
Cistite e Pielonefrite.
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Na cistite, ou Infecção do Trato urinário Baixo, a clínica se caracteriza por disúria, polaciúria, urgência miccional, dor em região suprapúbica e hematúria, geralmente cursando por 3 a 5 dias, não sendo
associada, contudo, a sintomas sistêmicos, a não ser em idosos, que
podem apresentar febre ou hipotermia, bem como alterações do comportamento e consciência. Em geral, nas mulheres sexualmente ativas,
ocorre entre 24 e 48 horas após uma relação sexual, em especial se
não houver esvaziamento vesical pós-coito.
Já na pielonefrite, ou Infecção do Trato Urinário Alto, o quadro clínico se caracteriza por lombalgia, causada por inflamação e edema do
parênquima renal, náuseas e vômitos, febre alta e sinal de Giordano +
(punho-percussão lombar). Pode ser similar ao cálculo renal, pois ambos apresentam localizações similares para a dor. O quadro de cálculo
renal, contudo, pode se diferenciar por normalmente cursar sem febre.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico de ITU é baseado na clínica, podendo ser auxiliado pela realização de Urocultura e/ou Uranálise em casos atípicos
ou complicados. Para definir a necessidade ou não de exames laboratoriais, deve-se sempre atentar a queixas de dor lombar, febre ou
outros sintomas sistêmicos, uma vez que, caso presentes, sugerem
pielonefrite ou agravamento da infecção.
Em mulheres com quadro clínico sugestivo de Cistite Simples,
sem irritação ou corrimento vaginal, a probabilidade de diagnóstico é
maior de 90%. Dessa forma, nesses casos muitas vezes não é necessário a realização de Urocultura e Uranálise, bastando os dados de
anamnese para definir o diagnóstico. O mesmo se aplica também a
homens jovens sem sinais de complicação.
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Nos demais casos, em que há suspeita de complicação, estão indicados exames de uranálise e/ou Urocultura. As análises mais precisas
são realizadas por meio de aspiração suprapúbica, contudo essa coleta
é pouco aplicada, tornando o procedimento padrão a coleta de urina em
jato médio. Para realizá-la, o paciente deve ser bem orientado quanto às
instruções corretas. As mulheres devem manter os grandes lábios afastados, e os homens devem recolher o prepúcio, não devendo ser coletadas
a primeira e última porções da urina, além de não ser recomendada a
lavagem do trato genital prévia. Após ter sido realizada a coleta, a urina
deve ser mantida resfriada, o que previne o crescimento bacteriano.
Na uranálise, resultados contando leucócitos≥10/ml, hematúria e nitrito são tidos como anormais e sugestivos de ITU. Já a urocultura tem papel
essencial na escolha do tratamento, estando indicada, além de em casos
agravados, também em populações com risco de resistência bacteriana.
Além disso, a cultura permite o diagnóstico de bacteriúria assintomática,
quando há contagem ≥105 UFC/mL em duas amostras quando paciente
mulher ou uma amostra em paciente homem, em quadro clínico compatível.
Quanto aos exames de imagem, são indicados somente quando há suspeita ou presença de ITU recorrente ou de um agravo, para
investigar possíveis diagnósticos diferenciais. Como exemplo, pode-se
utilizar Ultrassonografia para pesquisa de cálculos. Contudo, os exames de imagem não são recorrentemente usados por não serem úteis
na maioria dos quadros de ITU clássica.

TRATAMENTO
O princípio do tratamento das ITUs é o uso de antibióticos, sendo,
por esta causa, variável, e muitas vezes desafiador, devido à resistência
bacteriana. Tem-se notado recentemente um aumento nos casos de ITU
causada por cepas resistentes, o que torna importante a pesquisa de
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identificação bacteriana para a seleção do melhor fármaco. Contudo,
como essa pesquisa leva no mínimo um dia para ser realizada, ainda
é recomendado tratamento inicial empírico. Além disso, o tratamento
também pode variar conforme a localização da ITU, dividindo assim principalmente em Cistites e Pielonefrites, que será o foco deste tópico.
Em casos de Cistite não complicada, o tratamento (ilustrado na
tabela 3) abrange diferentes classes de antibióticos, sendo o manejo
com Sulfametoxazol-trimetoprima geralmente empregado como primeira linha. Deve-se atentar ao perfil regional de resistência das cepas, que poderá nortear o tratamento para diferentes rumos. Quanto
ao curso do tratamento, geralmente é realizado por 3 dias, podendo
se estender para 5 a 7 dias ou até mesmo em doses únicas (apesar da
última apresentar menor adesão dos pacientes). Por fim, é importante destacar que o tratamento com Fluoroquinolonas, apesar de terem
eficácia comprovada contra ITU, não devem ser usadas no manejo de
cistites não complicadas rotineiramente para evitar a disseminação de
resistência bacteriana, sendo reservado o uso para casos em que há
resistência bacteriana contra o tratamento convencional.
Tabela 3 - Antibioticoterapia utilizada na Cistite Não Complicada.
Fármaco

Dose Diária

Duração

Sulfametoxazol-trimetoprima

800+160mg de 12
em 12 horas

3 dias

Nitrofurantoína

100mg 2 vezes ao dia

5 dias

Fosfomicina

3g

Dose Única

Amoxicilina+Clavulanato

500+125mg de 8 em 8 horas

7 a 10 dias

Levofloxacino

500mg de 12 em 12 horas

3 dias

Ciprofloxacino

500mg de 12 em 12 horas

3 dias

Fonte: Adaptado de SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA (2018).
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Já na pielonefrite não complicada, é necessária a realização de
triagem no paciente para avaliar se este possui indicação para hospitalização, caso presença de um dos seguintes: (1) febre alta persistente,
(2) debilidade, (3) incapacidade do paciente em manter a hidratação
oral e o uso das medicações por conta, (4) gestação, (5) pielonefrite
associada a cálculo, ou casos mais complicados. Em quadros clínicos
mais brandos, sem sinais de alarme, não há necessidade de tratamento parenteral, sendo as medicações por via oral já o bastante.
Caso início parenteral, a transição para terapia oral é feita após
24 a 48 horas se o paciente apresentar melhora clínica. Já em pacientes que iniciem o tratamento via oral, são indicados somente Fluoroquinolonas e Sulfametoxazol-trimetoprima. A tabela 4 sintetiza os fármacos indicados para o tratamento da pielonefrite.
Tabela 4 - Antibioticoterapia utilizada na Pielonefrite não Complicada.
Fármaco

Dose Diária

Ciprofloxacina

400mg EV de 12 em 12 horas

Levofloxacina

750mg VO uma vez ao dia

Ceftriaxona

1-2g EV uma vez ao dia

Amicacina

15mg/kg uma vez ao dia

Gentamicina

5mg/kg uma vez ao dia

Fonte: Adaptado de SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA (2018).

Em casos de bacteriúria assintomática, o tratamento só é indicado para pacientes específicos, como gestantes, receptores de transplante renal e pacientes submetidos a procedimentos urológicos. O
manejo e a escolha do fármaco são norteados pela urocultura.
Assim que prescrito o tratamento, deve-se determinar quais pacientes necessitam ter um melhor acompanhamento durante este período. Havendo presença de ITU complicada, pielonefrite ou recorrência,

149

s
u
m
á
r
io

há necessidade de maior atenção ao paciente, demandando eventualmente alguns exames, principalmente culturas para acompanhar o estado da bacteriúria. Pacientes com cistite não complicada esporádica
não demandam acompanhamento maior durante o tratamento.

PREVENÇÃO
As ITUs, apesar de serem um quadro bastante comum, apresentam medidas preventivas de fácil realização, importantes principalmente para mulheres com ITU recorrente. Dentre as mais relevantes, estão
a recomendação de urinar pós-coito e/ou antes de se deitar, realizar a
adequada higiene local, bem como o aumento da ingesta de líquidos.
Existe também a opção de profilaxia medicamentosa, que é restrita a
pacientes específicos, como gestantes com bacteriúria assintomática.
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SÍNDROME NEFRÍTICA

DEFINIÇÃO
A síndrome nefrítica é definida como uma inflamação glomerular
aguda, que cursa com sintomas clássicos: edema, hipertensão, hematúria e oligúria. A proteinúria, na síndrome nefrítica exclusiva, quando presente, não é intensa, não sendo superior a 3 gramas de proteína por dia.
Em alguns casos, a proteinúria pode estar na faixa nefrótica (superior a
3 gramas por dia), coexistindo, assim, as síndromes nefrítica e nefrótica.
A síndrome pode cursar com graus variados de disfunção renal,
em virtude da proliferação celular decorrente da inflamação glomerular.
É chamada focal quando acomete menos de 50% dos glomérulos e difusa quando mais da metade dos glomérulos são afetados,
sendo nesse caso, os sinais e sintomas mais severos, com oligúria,
hipertensão, edema, redução da taxa de filtração glomerular.

ETIOLOGIA
Dividem-se as causas da síndrome nefrítica em:
1.

Infecciosas:
• Glomerulonefrite pós-estreptocócica: ocorre mais em crianças, possui prognóstico favorável e, classicamente, manifesta-se duas semanas após um quadro de faringite causada
por estreptococo beta-hemolítico do grupo A;
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• Glomerulonefrites infecciosas não estreptocócicas, como
endocardite infecciosa, bacteremia estafilocócica, pneumonia pneumocócica, sífilis secundária, malária, hepatite B ou
C com vasculite, entre outras.
2.

Não infecciosas:
2.1. Glomerulonefrites primárias, que se dividem em:
• Nefropatia por IgA: maior causadora de glomerulonefrite,
com pico na segunda e terceira décadas de vida, classicamente ocorrendo hematúria três dias após um quadro infeccioso de via respiratória;
• Glomerulopatia por IgM;
• Glomerulonefrite membranoproliferativa: apresenta-se como
síndrome nefrítica em até 30% dos casos, sendo a forma
idiopática a mais frequente em adultos jovens e a secundária
mais comum em adultos;
• Glomerulonefrite rapidamente progressiva: com presença
de sintomas típicos de síndrome nefrítica e rápida evolução,
com deterioração evidente da função renal.

2.2. Glomerulonefrites secundárias a doenças sistêmicas, que
são principalmente decorrentes de:
• Lúpus eritematoso sistêmico: mais comum em mulheres jovens, o acometimento renal por essa doença pode ser dividido em classes de I a VI, de acordo com a microscopia
óptica e eletrônica, tendo clínica mais ou menos complicada
de acordo com a classe. Além das manifestações renais, podem ser observados sintomas de acometimento sistêmico,
como artrite, rash malar, febre e alterações hematológicas;
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• Púrpura de Henoch-Schönlein: mais comum em crianças,
em que ocorre uma vasculite por depósito de IgA e cursa
com a tétrade clássica de dor abdominal, artrite, lesões cutâneas purpúricas e acometimento renal;
• Granulomatose de Wegener: vasculite necrosante que envolve pequenos vasos, principalmente os renais e do trato respiratório, que acomete mais adultos de meia-idade e idosos;
• Poliangiite microscópica: vasculite necrosante, que envolve
pequenos vasos, com mínimo ou sem depósitos imunes;
• Síndrome de Goodpasture: síndrome em que autoanticorpos
se ligam à membrana basal glomerular e alveolar, levando
à glomerulonefrite progressiva e hemorragia pulmonar. Os
sinais e sintomas são relacionados ao acometimento renal
e pulmonar. Se ocorre manifestação apenas renal, sem acometimento pulmonar, a doença é chamada de doença por
anticorpos antimembrana basal glomerular.

FISIOPATOGENIA
Acredita-se que mecanismos imunológicos estejam envolvidos
em todas as diferentes etiologias da síndrome, variando entre si o local
de deposição e a quantidade. Dessa forma, a lesão glomerular seria por:
•

Formação de um anticorpo contra um antígeno que se encontra
na estrutura glomerular;

•

Deposição de antígenos exógenos (como da glomerulonefrite
pós-estreptocócica) ou endógenos (como da nefrite lúpica)
no glomérulo;

•

Deposição de complexos antígeno-anticorpo no glomérulo.
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Os depósitos mesangiais levam à proliferação de células mesangiais e expansão da matriz, enquanto os depósitos subendoteliais
estão em contato com os capilares glomerulares, levando ao maior
recrutamento de células inflamatórias.
A deposição de imunocomplexos leva à ativação do complemento (C3a e C5b), que promove quimiotaxia de células inflamatórias
(neutrófilos e monócitos), que acabam infiltrando no glomérulo. A partir
daí, segue-se uma cascata de ativação de macrófagos pelos linfócitos
T, liberação de citocinas e moléculas de adesão, produção de proteases e oxidantes (que levam à morte celular) e deposição de fibrina.
Além desse processo, o infiltrado obstrui o capilar do glomérulo,
levando à liberação de substâncias, como leucotrienos, que causam a
vasoconstrição das arteríolas aferentes e queda da filtração glomerular. Assim, ocorre um aumento na reabsorção de sódio renal, que está
associado à hipervolemia, edema e hipertensão arterial.

DIAGNÓSTICO
Na presença de sintomas sugestivos de síndrome nefrítica,
como edema, hipertensão, oligúria, hematúria, solicitam-se exames
laboratoriais complementares:
•

Exame qualitativo de urina (EQU): pode ser detectado hematúria (urina de coloração escura), leucocitúria estéril, eritrócitos
dismórficos (indicam origem glomerular), cilindros hemáticos
(indicam origem renal) e proteinúria;

•

Proteinúria de 24 horas ou relação albumina/creatinina;

•

Hemograma completo: avaliar presença de anemia;
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•

Ureia e Creatinina: estimam a função renal;

•

Ultrassom de rim e vias urinárias: permite ver se a via renal está
pérvia, o tamanho do rim, além de avaliar o grau de cronicidade
da doença renal.

Após o diagnóstico confirmado de síndrome nefrítica, exames
adicionais podem ser solicitados para determinar a etiologia, com base
na suspeita clínica. Alguns exemplos são:
•

Dosagem de complemento: está reduzido na maioria dos
casos de glomerulonefrite membranoproliferativa, glomerulonefrite pós-infecciosa e glomerulonefrite lúpica. Está normal
na maioria dos casos de nefropatia por IgA, glomerulonefrite
rapidamente progressiva idiopática, granulomatose de Wegener e púrpura de Henoch-Schönlein.

•

Pesquisa de anticorpos antiestreptocócicos, quando suspeita-se de glomerulonefrite pós-estreptocócica.

•

FAN e anti-DNA quando suspeita-se de lúpus eritematoso
sistêmico.

•

Sorologias para HIV, hepatites B e C.

•

ANCA: conforme a suspeita clínica específica, principalmente
em pacientes com dosagem de complemento normal.

•

Outros autoanticorpos, como anticorpo antimembrana basal
glomerular podem ser solicitados, dependendo da hipótese
diagnóstica e resultado de outros exames prévios.

A biópsia está indicada apenas nos casos em que há alteração
permanente da função renal, a fim de firmar um diagnóstico definitivo.
Na microscopia óptica, o padrão histológico é pouco específico, podendo aparecer glomérulos com proliferação de células mesangiais e
infiltrados inflamatórios, além da presença de crescentes (camadas de
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células ocupando o espaço de Bowman). O padrão de distribuição e a
imunofluorescência das imunoglobulinas e a presença de complemento são fundamentais para definir a etiologia da glomerulonefrite.

COMPLICAÇÕES
As principais complicações que podem ocorrer da síndrome nefrítica são: edema acentuado pela retenção de sal e água,
aumento exacerbado da pressão arterial sistêmica e insuficiência
renal, pela agressão renal persistente.

TRATAMENTO
Busca-se no tratamento, o controle dos sinais e sintomas e o
controle das doenças de base:
•

Para redução de edema e hipertensão arterial, instaura-se uma
dieta hipossódica e restrição hídrica, além da administração de
diuréticos e outras drogas para hipertensão, como inibidores da
enzima conversora de angiotensina (IECA) e bloqueadores de
receptores da angiotensina (BRA). Em casos de síndrome nefrítica com lesão renal aguda, o potássio pode se elevar − nesses
casos, os IECA e BRAs estão contraindicados.

•

Se o paciente encontra-se urêmico, busca-se uma dieta hipoproteica e, se indicado, realiza-se diálise;

•

Controle específico das doenças de base: em geral, é necessário
uso de agentes imunossupressores (corticosteroides), agentes
citotóxicos (ciclofosfamida, azatioprina), plasmaférese (remoção
de autoanticorpos circulantes).
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Especificamente no caso da glomerulonefrite pós-estreptocócica, não se usa antibiótico, a não ser que a infecção bacteriana primária
ainda esteja ativa.

SÍNDROME NEFRÓTICA

INTRODUÇÃO
A síndrome nefrótica consiste em alterações urinárias, laboratoriais e clínicas decorrentes de glomerulopatia, devido ao aumento
da permeabilidade da membrana glomerular às proteínas plasmáticas
com seu consequente extravasamento para o filtrado glomerular. Seu
desenvolvimento pode ser de forma súbita ou gradual.

DEFINIÇÃO
É definida pela presença de proteinúria intensa (excreção de
proteínas maior que 3,5g/24 horas ou 50mg/kg/dia em crianças),
hipoalbuminemia (albumina sérica < 3 g/dL) e edema, sendo, ainda,
bastante associada à hiperlipidemia. O edema de característica
nefrótica costuma ser bipalpebral, mais evidenciado na face, no turno
da manhã, e em membros inferiores ao final do dia. Devido à perda
renal de proteínas anticoagulantes como antitrombina III pode ocorrer,
ainda, estado de hipercoagulabilidade, predispondo a fenômenos
trombóticos, além de estado de imunodeficiência decorrente da perda
de imunoglobulinas, facilitando ocorrência de infecções. A perda renal
de proteínas pode implicar, ainda, alterações de função tireoidiana.
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EPIDEMIOLOGIA
Sua manifestação pode ocorrer em qualquer idade, sendo
mais comum entre 18 meses e 4 anos de idade em crianças, com
maior prevalência em meninos. Dentre os adultos, o acometimento
afeta ambos os sexos igualmente.
Os principais tipos histológicos que cursam com síndrome nefrótica primária em adultos são glomeruloesclerose segmentar e focal
(GESF, responsável por 35% dos casos) e glomerulonefrite membranosa idiopática (GNMI, em 33% dos casos).
Dentre as causas sistêmicas que causam síndrome nefrótica
secundária, as principais são diabetes mellitus tipo 2 e lúpus eritematoso sistêmico.

FISIOPATOGENIA
As lesões glomerulares podem ser difusas (com envolvimento de
todos os glomérulos) ou focais (envolvimento de alguns glomérulos apenas). Em cada unidade glomerular, pode-se ter um acometimento global se houver envolvimento do tufo glomerular em sua totalidade ou um
acometimento segmentar se apenas parte do tufo for lesado. Histologicamente, pode-se descrever, ainda, o tipo de lesão como “proliferativa” (se
aumento no número de células no glomérulo), “esclerosante” (com ocorrência de cicatrizes) e “necrotizante” (com ocorrência de morte celular).
O podócito e o diafragma da fenda – sendo este um interdigitado de proteínas entre os podócitos, responsável por evitar perda
de proteína plasmática na urina - se caracterizam como os principais alvos de lesões que cursam com síndrome nefrótica. A disfunção de podócitos pode ocorrer por causas genéticas, deposição
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de imunocomplexos ou proteínas paraneoplásicas, inflamação, lesão direta por macrófagos e neutrófilos ativados, ruptura mecânica,
dentre outros mecanismos.
O aumento da permeabilidade da membrana glomerular às
macromoléculas proporciona o extravasamento de proteínas plasmáticas para o filtrado glomerular, gerando diferenças de potencial
elétrico. Com a perda maciça de proteínas na urina ocorre hipoalbuminemia, com consequente redução da pressão coloidosmótica
do plasma, ocasionando edema. Secundariamente, ocorre retenção
tubular de sódio e água a fim de expandir o volume plasmático - visto
que houve redução do líquido extracelular -, de forma a ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona e contribuindo para a ocorrência
de edema por aumento da pressão hidrostática capilar.
A perda de macromoléculas na urina engloba, ainda, o vazamento de lipídios gordurosos, configurando lipidúria.
O paciente nefrótico costuma apresentar-se também dislipidêmico. A teoria é de que a hipoalbuminemia seja detectada pelo fígado,
que aumentaria, então, a síntese proteica (inclusive de lipoproteínas).

ETIOLOGIA
A síndrome nefrótica pode ser primária ou idiopática (de etiologia renal) ou secundária a patologias sistêmicas.
Dentre as patologias renais que cursam com síndrome nefrótica
primária, temos:
•

Glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF)

•

Glomerulonefrite membranosa idiopática (GNMI)

161

s
u
m
á
r
io

•

Alterações glomerulares mínimas (AGM)

•

Glomerulonefrite membranoproliferativa (GNMP)

•

Glomerulonefrite por IgA (GNIgA)

A síndrome nefrótica de etiologia primária é a mais comum em crianças e adultos, correspondendo a até 80% dos casos. A forma mais frequente de glomerulopatia primária atualmente é a glomeruloesclerose segmentar e focal, seguida pela glomerulonefrite membranosa. As alterações
glomerulares mínimas se configuram como a forma de maior ocorrência
em crianças, apesar de acometerem, também, significativa proporção de
indivíduos adultos. A glomerulonefrite membranoproliferativa é a forma de
menor prevalência. Em relação às causas secundárias, deve-se pensar em
etiologias como infecções bacterianas e virais, autoimunidade, doenças de
depósito, neoplasias, doenças metabólicas, medicamentos, dentre outras,
sendo o diabetes mellitus a principal. HIV, hepatites B e C, amiloidose, neoplasias e mieloma múltiplo também são frequentes.
Quadro 1 - Glomerulopatias que cursam com síndrome nefrótica.
GLOMERULOPATIAS CLÍNICA PREDOMINANTE

COMPLEMENTO FAIXA ETÁRIA

Doença de lesões
mínimas

Síndrome nefrótica franca.
Normal
Proteinúria seletiva. Geralmente, não há perda de função
renal. Hematúria é rara.

Glomerulopatias

CLÍNICA PREDOMINANTE

Mais prevalente Linfoma, HIV,
em crianças,
uso de AINES.
mas pode
acometer idosos

COMPLEMENTO FAIXA ETÁRIA

Glomeruloesclerose Síndrome nefrótica é mais
Normal
segmentar e focal
comum. Proteinúria não
nefrótica também ocorre. Hematúria microscópica e perda
de função renal em 25%.

DOENÇAS ASSOCIADAS MAIS COMUNS

DOENÇAS ASSOCIADAS MAIS COMUNS

Geralmente em HIV, parvovírus,
< 40 anos
linfoma, esquistosso-mose, doença renal
policística, obesidade,
rim único, nefropatia
obstrutiva, drogas
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Glomerulonefrite
membranosa

Início insidioso. Proteinúria
não nefrótica ou síndrome
franca. Hematúria leve.
Déficit de função renal não
é comum. Anticorpos antiPLA2R estão
presentes na
GNMP primária,
porém não são
detectados na
GNMP
secundária ou em
outras doenças
renais, tendo
uma
especificidade de
97%.

Normal

Glomerulonefrite
membrano-proliferativa

Síndrome nefrítica e síndrome Consumido
nefrótica podem ocorrer.
Hematúria e perda de
função renal são comuns.

25-40 anos

Hepatite C, endocardite, abscessos
viscerais, doenças autoimunes, neoplasias.

Nefropatia por IgA

Hematúria micro/macro
isolada, síndrome nefrótica até glomerulonefrite
rapidamente progressiva

25-40 anos

Idiopática é a regra.
Raramente associada
a neoplasias e a
doenças autoimunes.

Normal

Geralmente em A principal é hepatite
> 50 anos
B. Hepatite C, sífilis,
malária, neoplasias
(tumores sólidos e
doenças autoimunes).

Fonte: Adaptado de STEFANI & BARROS (2013).
Quadro 2 - Causas de síndrome nefrótica secundária.
DOENÇAS SISTÊMICAS

Amiloidose, lúpus, poliarterite nodosa, púrpura de Henoch-Schönlein, dermatomiosite, síndrome de Goodpasture, crioglobulinemia, doença do soro, síndrome de Sjögren, sarcoidose,
colite ulcerativa, artrite reumatoide, epidermólise tóxica.

NEOPLASIAS

Tumores sólidos (carcinoma e sarcoma), pulmão, mama, pele, TGI,
rim, tireoide, ovário, suprarrenal, Doença de Hodgkin, reticulossarcoma, leucemia linfocítica crônica, mieloma múltiplo, melanoma,
feocromocitoma, mesotelioma, tumor de Wilms, tumor de próstata.
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INFECÇÕES

Bacterianas (endocardite infecciosa, nefrite de shunt arteriovenoso, hanseníase, sífilis, refluxo vesicoureteral com infecção,
tuberculose); virais (hepatite B, citomegalovírus, mononucleose
infecciosa, herpes, HIV); protozoários (malária, toxoplasmose);
helmintos (esquistossomose, tripanossomíase, filariose).

DROGAS

Trimetadiona, parametadiona, penicilamina, bismuto, ouro,
mercúrio, tolbutamida, probenecida, heroína, captopril, AINEs,
clorpropamida, rifampicina, meio de contraste, interferon.

CAUSAS MECÂNICAS
OU CIRCULATÓRIAS

Pericardite constritiva, trombose de veia renal, insuficiência cardíaca.

DOENÇAS HEREDITÁRIAS
OU METABÓLICAS

DM, mixedema, doença de Graves, síndrome de Alport, doença
de Fabry, síndrome unha-patela, anemia falciforme, síndrome
nefrótica familiar congênita, síndrome de Weber-Christian.

ALÉRGENOS, VENENOS
E IMUNIZAÇÕES

Pólen, veneno de cobra, abelha, carvalho ou hera, doença
do soro, toxoide tetânico, diftérico e pertússis, vacinas.

Legenda: TGI: trato gastrointestinal; HIV: Human Immunodeficiency Virus;
AINES: anti-inflamatórios não-esteroidais; DM: diabetes mellitus.
Fonte: XAVIER, et al. (2016).

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico de síndrome nefrótica consiste em confirmar a
hipótese diagnóstica, definir a causa e suspeitar ou excluir complicações advindas do quadro.
A confirmação laboratorial pode ser realizada através de:
•

Exame qualitativo de urina (EQU)


A fita reagente é positiva (++++, em cruzes) para proteínas na
síndrome nefrótica, especialmente para albumina. Pode haver
presença de hemoglobina no caso de hematúria, o que ocorre
em até 50% dos casos. Na análise do sedimento urinário, pode
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verificar-se presença de corpúsculos gordurosos ovais e cilindros
lipídicos, indicando lipidúria, frequentemente encontram-se, ainda, cilindros epiteliais (sugerindo descamação do epitélio tubular),
cilindros granulosos (indicando células degeneradas agregadas
a proteínas) e cilindros hialinos (ocorrem na urina concentrada,
sem característica patológica, sendo inespecíficos).
•

Proteína de 24 horas


•

Relação proteína/creatinina em amostra isolada de urina


•

O paciente com síndrome nefrótica encontra-se com hipoalbuminemia. Se a albumina sérica for inferior a 2g/dL, há aumento no risco de fenômenos tromboembólicos.

Perfil lipídico


•

Possui íntima associação com proteinúria de 24 horas. Preferencialmente utilizar a primeira amostra matinal.

Albumina sérica


•

É o padrão ouro para obter quantificação da proteinúria. Todas as micções devem ser realizadas no recipiente de coleta
e a conservação deve ser feita em temperatura apropriada a
fim de evitar resultados equivocados.

Geralmente, observa-se elevação nos níveis de colesterol total (>400 mg/dL), de LDL e de triglicerídeos – principalmente
se albumina sérica inferior a 2g/dL.

Função renal


O estado nefrótico pode gerar aumento da ureia e da creatinina, devido à diminuição do fluxo plasmático renal ou pela
glomerulopatia de base.
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•

Eletrólitos


•

Hemograma


•

A concentração de eletrólitos costuma estar inalterada mesmo se paciente em anasarca, o que sugere uma retenção
proporcional de sódio e de água. A hiponatremia associa-se geralmente à hiperlipidemia, mas pode ser induzida pelo
uso de diuréticos. Em caso de distúrbio tubular ou queda
da taxa de filtração glomerular (TFG), podem ocorrer hiperpotassemia e acidose metabólica. É possível, ainda, ocorrer
hipocalcemia devido à perda urinária de 25-hidroxivitamina
D, cursando com alterações neuromusculares.

Hematócrito e hemoglobina geralmente estão inalterados, podendo, contudo, estarem elevados devido à hemoconcentração
decorrente da redistribuição de líquidos nos tecidos periféricos.
A perda urinária de ferro, em alguns casos, pode levar à anemia.

Eletroforese de proteínas


Permite a confirmação de hipoalbuminemia, além de fornecer informações acerca das frações proteicas alfa1-globulina
(pode estar normal ou levemente reduzida), alfa2-globulina e
beta-globulinas (costumam estar elevadas) e gama-globulina (pode estar normal, reduzida ou elevada. Se elevada,
indica síndrome nefrótica secundária).

Após efetuar-se a confirmação diagnóstica de síndrome nefrótica, deve-se investigar a etiologia através de anamnese completa, obtenção de dados clínicos e exames adicionais. A biópsia renal geralmente é necessária para confirmação etiológica.
•

Deve-se questionar:
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1.

Idade de início dos sintomas e/ou sinais ou de alterações em
exames laboratoriais;

2.

Sintomas associados: alterações dermatológicas, diarreia, poliartralgias, febre, astenia, anorexia, perda de peso;

3.

História médica pregressa: doenças prévias ou atuais, crônicas,
autoimunes, infecciosas, injúrias renais;

4.

História familiar;

5.

Tratamentos prévios ou atuais, duração e efeitos adversos;

6.

Resultados de exames laboratoriais, de imagem ou histológicos
previamente realizados.

Alguns testes laboratoriais direcionados para a pesquisa da
etiologia sob suspeita podem ser utilizados:
Quadro 3 - Laboratoriais no diagnóstico etiológico.
Suspeita de infecção

Doenças autoimunes

HbsAg, anti-HBV, Anti-HCV, anti-HIV, VDRL.
Nefrite lúpica: Fator antinuclear (FAN), complemento
(C3, C4), antiDNA dupla hélice, antiENA;
Síndrome do anticorpo antifosfolipídico: IgG,
IgM, anticoagulante lúpico (AL);
Artrite reumatoide: Fator reumatoide (FR).

Vasculites sistêmicas

Vasculite Anca positivo: Anticorpo anticitoplasma de
neutrófilo citoplasmático (C-ANCA, antiproteinase 3), Anca
perinuclear (pAnca, antimieloperoxidase), Anca total;
Síndrome de Goodpasture: anticorpo antimembrana basal glomerular.

Paraproteínas

Eletroforese e imunofixação de proteínas séricas e urinárias,
pesquisa de cadeias leves no sangue e na urina.
Fonte: Adaptado de XAVIER, et al (2016).
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O complemento, detectado pela medida sérica de C3 e C4,
estará diminuído em glomerulopatias que possuem atividade imunológica, ou seja, nas nefropatias com ativação do complemento por
depósito de imunocomplexo, e se apresentará com níveis séricos
normais nas nefropatias sem ativação – ou com ativação discreta –
do complemento.
Hipocomplementemia: nefrite lúpica, glomerulonefrite aguda
pós-infecciosa, glomerulonefrite membranoproliferativa, crioglobulinemia mista, vasculites associadas ao anticorpo anticitoplasmático de
neutrófilo (ANCA), síndrome hemolítico-urêmica atípica.
Níveis séricos normais de complemento: glomeruloesclerose
segmentar e focal, glomerulonefrite membranosa (exceto se associada a lúpus eritematoso sistêmico ou hepatite B, alterações glomerulares mínimas, glomerulonefrite por IgA.
A biópsia renal pode ser necessária para a confirmação etiológica nos casos de dúvida, sendo realizada na maioria dos adultos
e crianças mais velhas com síndrome nefrótica sem doença subjacente aparente (idiopática). Seus achados frequentemente guiam a
conduta terapêutica nesses pacientes. Contudo, em alguns pacientes com síndrome nefrótica a biópsia geralmente não é realizada,
por exemplo: paciente com diabetes mellitus há muitos anos com
progressão lenta de albuminúria ao longo dos anos, fortes indícios
de amiloidose primária ou secundária, crianças menores de seis
anos de idade com início agudo de síndrome nefrótica (geralmente
trata-se de doença de alterações mínimas), paciente com síndrome
nefrótica possivelmente relacionada a medicamentos (anti-inflamatórios não esteroidais, lítio), malignidade evidente já diagnosticada.
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COMPLICAÇÕES
•

Desnutrição proteica: Nos pacientes com proteinúria acentuada,
pode ocorrer perda de massa magra, embora esta possa ser
camuflada pelo ganho de peso decorrente do edema gerado;

•

Hipovolemia: Geralmente decorre do aumento de diurese em
pacientes com albuminemia inferior a 1,5 g/dL;

•

Lesão renal aguda: Multifatorial; decorrente de hipovolemia,
edema intersticial, lesão tubular isquêmica;

•

Tromboembolismo: O mecanismo de hipercoagulabilidade não está
totalmente esclarecido, contudo, sabe-se que, na síndrome nefrótica, pode ocorrer perda urinária de proteínas antitrombóticas. Cerca
de 10% a 40% dos pacientes terão trombose arterial, venosa ou
embolia pulmonar. Mais comumente, ocorre trombose venosa profunda e de veia renal, sendo raras as tromboses de veias cerebrais;

•

Infecção: Ocorre maior suscetibilidade dos pacientes nefróticos à
infecção, devido à perda urinária de imunoglobulinas. Podem ocorrer infecções em tratos respiratório e urinário, peritonite e sepse.

TRATAMENTO
•

Medidas gerais:

Manejo da proteinúria: a fim de reduzir a perda de proteínas e
frear a evolução da doença, podem ser utilizados inibidores da enzima
conversora da angiotensina (IECA) ou bloqueadores dos receptores de
angiotensina (BRA). Devem ser dosados a creatinemia e a potassemia
dos indivíduos antes e durante o tratamento.

169

s
u
m
á
r
io

1.

Manejo do edema: Para minimizar a retenção renal de sódio
causadora de edema periférico e ascite, devem ser utilizados
diuréticos (geralmente de alça, porém a associação de diuréticos com diferentes locais de atuação nos néfrons pode
ser útil) e restrição da ingesta máxima de sódio para 2 gramas/dia. Deve-se realizar reversão gradual do edema a fim de
evitar hipovolemia em decorrência do tratamento. Aumento
inexplicado da creatinina sérica ou manifestações como hipotensão ortostática, extremidades frias ou fraqueza podem
indicar depleção significativa de volume plasmático.

2.

Manejo da hiperlipidemia: As anormalidades lipídicas resultantes da síndrome nefrótica geralmente são revertidas com
a resolução da causa base do quadro. Alterações na dieta se
mostram pouco benéficas. Caso a hiperlipidemia persista após
o tratamento da doença renal subjacente com imunossupressão ou com IECA/BRA, as estatinas são o medicamento de
escolha. Dentre seus efeitos colaterais, está o risco aumentado
de lesão muscular (mialgia, miosite, rabdomiólise).

3.

Manejo da hipercoagulabilidade: Em caso de trombose, é feito
tratamento com heparina seguida de varfarina durante o período
em que o paciente estiver nefrótico. nefrótico. Caso a função
renal, o peso e a idade permitam, pode-se utilizar os novos anticoagulantes orais. A indicação de anticoagulação profilática
em pacientes com síndrome nefrótica depende da presença de
contraindicações, risco aumentado de sangramento, níveis séricos de albumina, gestação e causa da síndrome nefrótica.

•

Tratamento imunossupressor:

No caso de nefropatia membranosa primária, deve ser feita uma
estratificação inicial de risco nos pacientes, a fim de reservar o tratamento com terapia imunossupressora para aqueles com maior risco
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de progressão para insuficiência renal, visto que grande parte dos pacientes com doença leve a moderada sofre remissão espontânea e
os medicamentos imunossupressores apresentam efeitos colaterais e
tóxicos. Os pacientes considerados de alto risco com indicação para
imunossupressão devem apresentar duas características dentre as seguintes: creatina sérica maior ou igual a 1,5 mg/dL; declínio progressivo da função renal; síndrome nefrótica grave, incapacitante ou com
risco de vida (definida pela presença de albuminemia inferior a 2,5 g/
dL, edema refratário ou evento tromboembólico). Em pacientes de alto
risco com função renal estável, é preferível o tratamento com rituximabe, enquanto para pacientes de alto risco com função renal anormal
ou em declínio é sugerido tratamento combinado com glicocorticoides
e agente citotóxico (preferencialmente ciclofosfamida).
O tratamento da glomeruloesclerose segmentar e focal primária
com terapia imunossupressora geralmente está indicado para pacientes com proteinúria superior a 3,5 g/dia acompanhada de hipoalbuminemia inferior a 3,5 g/dL. Esses pacientes apresentam prognóstico
ruim na ausência de terapia modificadora da doença. Em pacientes
não tratados previamente, utilizam-se inicialmente glicocorticoides
orais (por exemplo, prednisona) por, no mínimo, 8 a 16 semanas. Em
caso de risco elevado de toxicidade por glicocorticoides, pode-se utilizar inibidores da calcineurina – evitando-os se função renal significativamente reduzida, devido ao seu potencial nefrotóxico.
Na doença de alterações mínimas, a terapia de escolha consiste em glicocorticoides (prednisona ou prednisolona), sendo que a
maioria dos pacientes atinge a remissão completa com seu uso. O
fator prognóstico mais importante em relação à doença é a resposta
inicial à corticoterapia.
Na nefropatia por IgA, a terapia imunossupressora é utilizada em
pacientes selecionados. Sugere-se terapia anti-inflamatória com glicocorticoides em pacientes com clínica compatível com doença ativa em
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progressão, com hematúria e com um ou mais dos seguintes itens:
taxa de filtração glomerular em declínio progressivo; proteinúria acima
de 1g/dia persistente mesmo após tratamento com IECA ou BRA por
três a seis meses; evidência histológica de doença ativa a partir de
biópsia renal (alterações glomerulares proliferativas ou necrotizantes).
As causas secundárias devem ser tratadas de acordo com o
preconizado para suas particularidades.
O prognóstico da síndrome nefrótica está altamente correlacionado com a sua causa. É imprescindível conhecer o mecanismo
fisiopatológico da síndrome nefrótica para aplicar a terapêutica mais
específica e eficiente para cada caso, além de promover nefroproteção
e a detecção precoce de pacientes com risco de evolução para insuficiência renal crônica.

NEFROPATIA DIABÉTICA

DEFINIÇÃO E ETIOLOGIA
É definida como uma alteração microvascular crônica renal,
consequente à presença de diabetes melito, tanto do tipo 1 quanto
do tipo 2, com início em geral lento, de 10 a 15 anos após o início do
aumento da glicemia sanguínea. São considerados fatores de risco
dessa doença a presença de mal controle glicêmico e a presença de
hipertensão arterial (já é por si só um agressor renal).
Acredita-se que sejam riscos para desenvolver a doença: pacientes cuja mãe tenha tido hiperglicemia durante toda gestação, baixo
peso ao nascer e menor quantidade de néfrons. Além desses, fatores
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alimentares também podem conferir maior risco, como ingestão elevada de refrigerantes com açúcares adicionados.

EPIDEMIOLOGIA
A nefropatia diabética é a principal causa de insuficiência renal
terminal na maioria dos países desenvolvidos. No Brasil, é a segunda
principal causa, ficando atrás da nefropatia hipertensiva. Sabe-se que
30 a 40% dos pacientes com Diabetes Mellitus evoluem para nefropatia
diabética, sendo maior a taxa de diabéticos do tipo I que evoluem para
uma insuficiência renal crônica terminal, quando comparados a pacientes com diabetes do tipo II. Além disso, o risco para desenvolvimento da
doença em pacientes com diabetes tipo I que tenham parentes de primeiro grau com diabetes e nefropatia é de 83%, enquanto o risco em pacientes com parentes de primeiro grau apenas com diabetes é de 17%.
A incidência de desenvolvimento da nefropatia por diabetes
aumenta após 20 a 25 anos de doença e é mais prevalente entre
indivíduos afro-americanos, americanos nativos, polinésios e aborígenes australianos.

FISIOPATOGENIA
•

A lesão renal que ocorre na nefropatia diabética decorre de uma
série de eventos e fatores atuantes no rim, envolvendo tanto fatores metabólicos como hemodinâmicos. São eles:

•

Hiperglicemia ativa vias metabólicas e inflamatórias, que são responsáveis por ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona,
que possui papel importante na vasodilatação da arteríola aferente e, consequentemente, aumento da filtração glomerular. Além
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disso, sabe-se do papel importante do óxido nítrico, prostaglandinas, tromboxano e espécies reativas de oxigênio nesse processo.
•

Hiperfiltração e consequentemente dano mecânico a longo prazo
ao glomérulo e ao sistema tubular, por lesão ao endotélio, mesângio
e podócitos. Ocorre ainda, ativação, pela hipertensão glomerular,
de citocinas e moléculas inflamatórias, como TNF-beta, NF-kappa-B, espécies reativas de oxigênio, angiotensina II e aldosterona.

•

Os produtos da glicosilação avançada e o acúmulo de produtos
da via do poliol, são responsáveis por causar efeitos tóxicos às
células, alterar a permeabilidade endotelial, ativar citocinas inflamatórias e ativar macrófagos.

•

A albumina, quando começa a ser perdida pelos rins, contribui
para a lesão renal, por agressão ao endotélio.

Ocorre um aumento no tamanho do rim, pelo aumento do número
de células mesangiais e alças capilares. Após a expansão do mesângio,
ocorre perda das células mesangiais e formação de nódulos (nódulos de
Kimmelstiel-Wilson), que são patognomônicos da doença. Pode ser observada também na doença uma fibrose tubulointersticial e atrofia tubular.

CLASSIFICAÇÃO
Em sua história natural, a nefropatia diabética costuma apresentar-se, inicialmente, com um quadro de normoalbuminúria associada à
hiperfiltração, podendo evoluir para fases de microalbuminúria, macroalbuminúria e culminar em doença renal terminal. É válido ressaltar, entretanto, que existe possibilidade de redução da taxa de filtração glomerular (TFG), com progressão para estágios avançados da doença renal
crônica, antes do início – ou mesmo sem - a ocorrência de albuminúria.
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A doença é tipicamente dividida em quatro estágios:
•

Estágio 1: Hiperfiltração. Aumento paradoxal da filtração glomerular, decorrente do aumento da pressão capilar glomerular, e
normoalbuminúria, denotando envolvimento renal inicial decorrente do diabetes mellitus. A hiperfiltração é definida como taxa
de filtração glomerular aproximadamente 20% ou mais acima
dos valores adequados por idade em indivíduos não-diabéticos.
Os rins encontram-se aumentados de tamanho nesta fase. O estágio de hiperfiltração é passível de reversão, através de controle
glicêmico e pressórico adequado.

•

Estágio 2: Microalbuminúria ou nefropatia incipiente. Presença
de albuminúria situada entre 20-200 mcg/min ou 30-300 mg/24h.
O ritmo de filtração glomerular encontra-se inicialmente elevado,
tendendo a decair com o aumento progressivo da albuminúria.
Este estágio ainda é passível de reversão, através de rigorosos
controles glicêmico e pressórico.

•

Estágio 3: Macroalbuminúria ou nefropatia. Albuminúria superior a 200mcg/min ou 300mg/24h, devido à progressão da
lesão do podócito, com alterações importantes na histologia renal (expansão da matriz mesangial, espessamento da
membrana capilar, fibrose e, possivelmente, nódulos de Kimmestiel-Wilson). Ocorre queda progressiva da taxa de filtração glomerular e, neste ponto, a nefropatia diabética torna-se
irreversível – apenas será possível retardar a progressão da
doença. Nesta fase, o mais importante é o controle rigoroso
da pressão arterial.

•

Estágio 4: Nefropatia terminal. Pacientes com doença renal crônica (DRC), em terapia dialítica, candidatos à transplante renal.
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Como o curso da doença é insidioso, passa-se pelas fases
de hiperfiltração e microalbuminúria sem que sejam notados sintomas específicos.
A taxa média de declínio na TGF ocasionada por senescência
renal a cada ano, em indivíduos hígidos, é de 0.5 a 1 mL/min/1,73m².
Em indivíduos diabéticos, a taxa de declínio anual é variável, porém
costuma ser mais rápida (> 3 mL/min/1,73m²), principalmente em pacientes com diabetes há mais de 10 anos, albuminúria severamente
elevada ou baixa linha de base da TFG (< 60 mL/min/1,73 m²).
Como reverter a microalbuminúria ou retardar a progressão
da nefropatia diabética no estágio de macroalbuminúria? Através
de medicações que inibem o sistema renina-angiotensina (IECA ou
BRA), a fim de impedir a ação da angiotensina II na arteríola eferente, evitando sua vasoconstrição e, com isso, reduzindo a pressão
no capilar glomerular. O uso de IECA ou BRA pode transformar a
microalbuminúria em normoalbuminúria e retardar a necessidade de
diálise e a elevação da creatinina.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da nefropatia diabética é tipicamente clínico e
presuntivo. Pode ser estabelecido a partir dos seguintes achados:
•

Microalbuminúria ou nefropatia incipiente e/ou redução persistente da TFG: a persistência de albuminúria ≥ 30 mg/dia (ou ≥ 30
mg/g, se utilizada razão albumina/creatinina em amostra de urina)
ou a redução da taxa de filtração glomerular < 60 mL/min/1,73m²
por pelo menos três meses deve ser confirmada para o diagnóstico de nefropatia diabética, visto que anormalidades transitórias
são comuns. A albuminúria não é essencial para o diagnóstico
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presuntivo de nefropatia diabética, estando a taxa de filtração glomerular reduzida de acordo com os critérios supracitados.
•

Diabetes mellitus de longa data ou retinopatia diabética estabelecida: a duração da doença é considerada longa após 5 anos no
diabetes tipo 1 e no momento do diagnóstico no diabetes tipo 2.
Deve-se considerar que os diabéticos tipo 2 são frequentemente
assintomáticos e podem ser portadores da doença muitos anos
antes de sua descoberta – de modo a possuírem o distúrbio
por tempo suficiente para a ocorrência do acometimento renal.
Apesar disso, na presença estabelecida de retinopatia diabética
proliferativa, o diagnóstico pode ser firmado independente do
tempo de evolução da diabetes, visto que esta outra forma de
acometimento microvascular se correlaciona com características patológicas da nefropatia diabética.

A história dos controles glicêmico e pressórico também pode
ser considerada, sendo estes fatores predisponentes para a nefropatia diabética.
O diagnóstico presuntivo de nefropatia diabética deve ser evitado em caso de características atípicas que levem à suspeita diagnóstica alternativa (doença renal não-diabética em paciente diabético),
como por exemplo:
•

Albuminúria severamente elevada (≥ 300mg/dia ou mg/g) nos
primeiros cinco anos após o diagnóstico de diabetes tipo 1 ou
anos antes do início do diabetes tipo 2 (se início for conhecido);

•

Presença de eritrócitos dismórficos ou de glóbulos brancos no
sedimento urinário;

•

Presença de outra doença sistêmica que possa cursar com
doença renal (por exemplo, Lúpus eritematoso sistêmico (LES),
amiloidose);
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•

Aumento súbito da creatinina (superior a 5-10 vezes em 1 a 2 anos)
ou declínio rápido da TFG (superior a 5 mL/min/1,73m² por ano).

QUANDO SOLICITAR BIÓPSIA RENAL?
A biópsia renal confirmatória pode ser solicitada nos casos atípicos supracitados, não sendo utilizada para confirmação diagnóstica
de rotina. A biópsia fornece, ainda, informações prognósticas úteis, a
exemplo da classe da doença glomerular e do grau de fibrose intersticial.
Em relação ao aspecto histopatológico, portadores de diabetes
tipo 1 costumam desenvolver glomerulopatia diabética clássica, enquanto os pacientes portadores de diabetes tipo 2 podem ter achados patológicos renais heterogêneos, principalmente se albuminúria ausente.
No quadro clássico da glomerulopatia diabética, as alterações
incluem espessamento da membrana basal glomerular, expansão mesangial – difusa ou nodular, sendo os nódulos denominados “nódulos
de Kimmelstiel-Wilson” -, dano endotelial, esclerose glomerular e lesão
podocitária. Podem ocorrer hialinose arteriolar e arteriosclerose de grandes vasos. Após o quadro inicial, pode ocorrer fibrose túbulo-intersticial,
sendo indicativa de evolução para doença renal crônica avançada.
Dentre a variedade de achados encontrados nos pacientes
com diabetes do tipo 2 sem proteinúria, destacam-se, além do padrão clássico, doença vascular, doença tubulointersticial e alterações
leves e inespecíficas.
Diagnóstico histopatológico diferencial: patologias como disproteinemias (amiloidose, doenças de deposição de imunoglobulina
monoclonal), condições hipóxicas ou isquêmicas crônicas (doença
cardíaca congênita cianótica, arterite deTakayasu, estenose de artéria
renal, fibrose cística), glomerulonefrite membranoproliferativa crônica
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e glomerulosclerose nodular idiopática (associada à tabagismo e hipertensão) também podem cursar com glomeruloesclerose nodular.

TRATAMENTO
Mudanças no estilo de vida: O paciente deve ser estimulado e
orientado quanto à prática de atividade física, alimentação balanceada, cessação do tabagismo e perda de peso, se necessário.
É essencial uma dieta equilibrada e saudável, com elevado teor
de grãos integrais, fibras, legumes, proteínas, vegetais, frutas, gorduras
insaturadas e nozes, com redução do consumo de carboidratos
refinados, bebidas açucaradas e carnes processadas.
Pacientes portadores de diabetes e doença renal crônica não tratados por diálise devem manter uma ingesta proteica de 0,8 g/kg/dia e ingesta de sódio inferior a 2g/dia (ou < 90 mmol de sódio/dia, ou < 5g de cloreto
de sódio/dia). Pacientes dialíticos (principalmente em diálise peritoneal) devem ter ingesta diária de proteína entre 1,0 a 1,2 g/kg de peso corporal, a
fim de compensar o catabolismo e o balanço negativo de nitrogênio.
Pacientes portadores de doença renal crônica e diabetes devem
realizar atividade física de moderada intensidade por pelo menos 150
minutos por semana (ou em nível compatível com suas condições físicas e cardiovasculares e com sua tolerância individual).
Controle pressórico: É orientado controle intensivo da pressão
arterial em pacientes com doença nefropatia diabética, visto que a
redução mais agressiva reduz mortalidade, previne progressão para
doença renal terminal em pacientes com albuminúria severa e previne morbidade cardiovascular. Inicialmente, a terapia anti-hipertensiva
em pacientes com diabetes tipo 1 ou 2, hipertensão e albuminúria devem ser tratados com inibidor da enzima conversora da angiotensina
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(IECA) ou com bloqueador do receptor da angiotensina (BRA). Caso
seja necessário terapia anti-hipertensiva combinada, optar por IECA
ou BRA associado a bloqueador do canal de cálcio (BCC) di-hidropiridínico ou, em caso de albuminúria severa, IECA ou BRA associado
a BCC não di-hidropiridínico ou a diurético.
Pacientes portadores de diabetes e hipertensão os quais possuam níveis normais de excreção de albumina apresentam menor
risco de progressão da doença renal crônica. As evidências existentes não demonstram claramente os benefícios clínicos da utilização de IECA para frear a evolução da doença nessa população,
de modo com que outros agentes anti-hipertensivos também são
considerados apropriados para o manejo da pressão arterial.
Controle glicêmico: O controle intensivo da glicose em diabéticos pode reduzir o risco de complicações microvasculares, como nefropatia diabética. O alvo de controle da hemoglobina glicada (HbA1C)
em pacientes com doença renal diabética é, idealmente, igual ou menor a 7%, embora este possa ser individualizado (pode variar de <6,5%
a <8%, dependendo de fatores referentes ao paciente). Existe maior
risco de hipoglicemia diante do controle intensivo da glicemia em pacientes com TFG reduzida – algumas drogas hipoglicemiantes devem
ser evitadas ou utilizadas em menor dose, neste caso.
É recomendado a utilização da hemoglobina glicada para monitorar os níveis glicêmicos destes pacientes, entretanto, em níveis mais
baixos de taxa de filtração glomerular (principalmente na insuficiência
renal), esta pode ser imprecisa. Nestes casos, pode ser utilizado o
monitoramento contínuo da glicose, o qual atua medindo diretamente a glicose no sangue independente da taxa de filtração glomerular,
podendo ser útil quando os níveis de hemoglobina glicada não forem
concordantes com sintomas clínicos ou com medidas ocasionais.
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Segundo a diretriz KDIGO, o manejo medicamentoso de primeira linha em pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica é composto por metformina e um inibidor do cotransportador
sódio-glicose 2 (inibidor do SGLT 2), sendo adicionadas outras terapias medicamentosas conforme necessário.
A metformina apresenta baixo risco de hipoglicemia nos pacientes com doença renal crônica e ajuda a prevenir o ganho de
peso em pacientes obesos. É contraindicada se TFG < 30 mL/
min/1,73 m² devido ao risco aumentado de acidose lática, porém
pode ser utilizada se TFG > 45 mL/min/1,73 m², em dose reduzida.
Pode causar deficiência de vitamina B12 após longo tempo de uso.
Quadro 4 - Fatores que guiam a decisão na
individualização do alvo de HbA1C.
FATORES

HbA1C < 6,5%

HbA1C < 8,0%

Severidade da doença
renal crônica

TFG > 90 ml/
min/1.73m²

TFG <15 ml/
min/1,73m²

Complicações
macrovasculares

Ausente/poucas

Presentes/severas

Comorbidades

Poucas

Muitas

Expectativa de vida

Longa

Pequena

Consciência de
hipoglicemia

Presente

Prejudicada

Disponíveis

Escassos

Baixa

Alta

Recursos para manejo
de hipoglicemia
Probabilidade do
tratamento causar
hipoglicemia

Legenda: HbA1C – Hemoglobina glicada
Fonte: Adaptado de BOER (2020)
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Os inibidores do SGLT 2 possuem fraco efeito hipoglicemiante
(principalmente se TFG reduzida), porém apresentam efeitos renais
benéficos. Com o bloqueio do cotransportador, ocorre redução da
reabsorção de sódio (elevada em diabéticos devido ao excesso tubular de glicose), com consequente natriurese. Ocorre, então, redução
do volume intravascular e redução da pressão sanguínea, além do aumento da liberação de sódio na mácula densa, de modo a normalizar o
feedback tubuloglomerular, reduzindo a pressão glomerular e a hiperfiltração glomerular através da constrição da arteríola aferente. Dessa
forma, o uso dos inibidores da SGLT-2 reduz a progressão da doença
renal entre os portadores de nefropatia diabética.
Outra classe hipoglicemiante com evidência de benefícios renais são os agonistas de peptídeo semelhante ao glucagón (análogos do GLP-1), sendo os preferidos no caso de necessidade de
adição de agentes. Estes medicamentos também reduzem o risco de
doenças cardiovasculares.
Dentre os agentes orais considerados seguros em pacientes
com diabetes tipo 2 e doença renal crônica, estão, ainda, sulfonilureias de ação curta (glipizida, glimepirida) e repaglinida (visto que a
eliminação desta meglitinida não é renal).
Em pacientes com diabetes tipo 2, portadores de doença renal crônica em hemodiálise, é utilizada insulina devido à falta de
dados referentes ao uso de hipoglicemiantes orais nessa população
e à incapacidade de excreção adequada destes agentes. Vários esquemas podem ser utilizados, como por exemplo, insulina de ação
intermediária duas vezes ao dia, com insulina regular administrada
antes do café da manhã e antes do jantar, ou insulina de ação prolongada, com insulina regular administrada duas a três vezes por dia
antes das refeições. A dose inicial da insulina deve ser reduzida em
50%, inicialmente, nos pacientes em hemodiálise.
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Pacientes em diálise peritoneal que apresentam controle glicêmico ideal com uso de hipoglicemiantes orais prévio à diálise
podem manter seu uso. Após algum tempo, muitos pacientes em
diálise peritoneal costumam necessitar de insulina.
Controle lipídico: Pacientes diabéticos apresentam alto risco
cardiovascular, devendo ser tratados com estatinas. Na TFG reduzida, as drogas de escolha são atorvastatina ou fluvastatina, visto que
não necessitam de ajuste de dose. As estatinas não reduzem morbidade cardiovascular ou mortalidade nos pacientes em doença renal
crônica terminal, não devendo ser iniciada nestes pacientes.
Manejo da albuminúria: Pacientes com perda severa de albumina na urina (>300mg/dia) são tratados com IECA ou BRA. Na prática, mesmo que a excreção de albumina seja <300 mg/dia, estes
fármacos são utilizados, conforme descrito anteriormente.

ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE
COM NEFROPATIA DIABÉTICA
Idealmente, estes pacientes devem ser monitorados a cada 3
a 6 meses, com aferição de pressão arterial, estimativa da TFG através da creatinina sérica, dosagens de potássio sérico e hemoglobina
glicada e quantificação de albuminúria.
É aceitável que a creatinina sérica se eleve 30-35% acima do
usual após início ou aumento da dose do IECA ou BRA, devendo
ocorrer estabilização nos primeiros dois a quatro meses. Deve-se
tentar manejar possível hipercalemia como efeito colateral dessas
medicações sem interrompê-las, se possível.
A inibição do sistema renina-angiotensina com IECA ou BRA e o
uso de inibidores do SGLT 2 podem ter hipotensão sintomática como
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efeito adverso, e a retirada de outras drogas anti-hipertensivas utilizadas, que não sejam IECA ou BRA, deve ser a primeira opção.
Os inibidores do SGLT2 podem causar depleção de volume,
porém a retirada ou redução de drogas como diuréticos tiazídicos ou
de alça, se utilizados, deve ser preferível a alterações no uso dos inibidores do SGLT2. Além disso, podem causar uma redução na TFG
inicialmente, sendo esta reversível, além de não configurar indicação
para interrupção do uso. São observados benefícios a longo prazo referentes à preservação da TFG com a utilização deste medicamento.

PROGNÓSTICO
Grande parte dos portadores de nefropatia diabética evoluem
para perda progressiva da função renal, com redução da TFG, podendo desenvolver doença renal em estágio terminal. O principal fator de
risco preditor de progressão de perda da função renal é a presença e/
ou a elevação da albuminúria. Pacientes com doença renal diabética
têm, ainda, risco elevado de morbimortalidade cardiovascular.
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DOENÇA RENAL POLICÍSTICA
AUTOSSÔMICA DOMINANTE (DRPAD)

EPIDEMIOLOGIA
A DRPAD é um distúrbio hereditário que encontra-se entre as
doenças genéticas mais comuns nos Estados Unidos da América
(EUA), com uma prevalência de 1/800 indivíduos. Além disso, é considerada a quarta causa de doença renal crônica (DRC) no EUA, e a
causa herdada mais comum de DRC terminal em até 10% dos casos,
caracterizando-se por ser progressiva e incurável, com altas taxas de
morbidade e falência renal. Cerca de 90% dos casos pacientes com
um novo diagnóstico apresentam um histórico familiar de DRPAD. A literatura demonstra que homens são diagnosticados mais tardiamente
em relação as mulheres, indicando que o gênero masculino é um fator
determinante no agravamento da doença.

FISIOPATOLOGIA
É uma doença genética e fenotipicamente heterogênea, sua
patogênese é explicada por uma mutação em dois cromossomos,
em 85% dos casos a mutação ocorre no gene PKD1. Nos 15% restantes a mutação ocorre no gene PDK2. Recentemente foram também encontradas mutações no gene GANAB e no gene DNAJB11,
as quais também estavam relacionadas a DRPAD. Esses genes codificam a proteína policistina -1 e policistina -2, respectivamente,
expressa no epitélio dos cistos, também identificada em ductos biliares, hepáticos e pancreáticos.
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O complexo juncional formado pela policistina-1 tem como um
dos seus componentes a E-caderina. No rim policístico, há uma substituição de E-caderina por N-caderina, tornando a adesão intercelular
insuficiente, e assim desregulada. A perda de função de qualquer uma
das proteínas causa um fenótipo alterado nas células epiteliais tubulares do néfron distal, que é caracterizado por um aumento da taxa de
proliferação, perda de diferenciação e anormalidades no ambiente da
membrana basal. Como consequência, ocorre a formação dos múltiplos
cistos intersticiais renais, que se inicia durante a infância e se desenvolve
de maneira aleatória, dando a típica aparência multicística e distorcida
do rim em estágio final de doença renal. Uma vez formado o cisto, o
crescimento é exponencial, mas lento e variável, e assim a evolução para
um tamanho detectável pela ultrassonografia (USG) pode levar décadas.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
É uma desordem multissistêmica que apresenta manifestações
clínicas tanto renais quanto extra renais. Dentre as manifestações renais, a hipertensão arterial é o sinal mais comum (cerca de 70% dos
pacientes), além de suas complicações como aumento do risco cardiovascular, disfunção diastólica do VE e proteinúria (surge com a evolução da doença). A hipertrofia do VE também pode estar presente,
assim como o prolapso da valva mitral em cerca de 25% desses.
Pode apresentar ainda, disfunções funcionais como noctúria,
poliúria e também polaciúria, a qual tende a piorar com a evolução da
doença e aumento da idade. Ademais, os pacientes podem apresentar
dor crônica que afeta negativamente na sua qualidade de vida e interação social, localizada na região inferior das costas (71%), abdômen
(61%), cefaléia (49%), dor no peito (30%) e câimbras nas pernas (27%).
História pessoal pregressa de nefrolitíase é característica importante,
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ocorrendo em cerca de 20% dos pacientes, a composição das pedras
normalmente é de ácido úrico e/ou oxalato de cálcio.
Dentre as manifestações extra renais, a Doença Hepática Policística (DHPC) é a mais comum (cerca de 80% dos pacientes), apresentando cistos simples e solitários, e em alguns casos hepatomegalia.
Normalmente, há preservação do parênquima e função hepática. As
complicações raras relacionadas ao aumento do cisto hepático incluem
dor, saciedade precoce, refluxo gastroesofágico, dispnéia, ortopnéia e
menos comumente ascite, icterícia obstrutiva e hipertensão portal.
Além disso, podem ser encontrados cistos pancreáticos, mais prevalentes em mutações do gene PKD2 e geralmente assintomáticos, e também
na vesícula seminal, em até 40% dos pacientes masculinos, o que pode
evoluir para infertilidade. Ademais, os pacientes podem apresentar doença
diverticular, hérnia abdominal e aneurisma cerebral. Esses são os mais temidos pelos pacientes, assintomáticos, com risco de ruptura aumentado pelo
tabagismo, DRC, e volume do mesmo, e são mais comuns em pacientes
com histórico familiar de acidente vascular cerebral (AVC) prévio.
Podemos incluir ainda na sintomatologia saciedade precoce e
vômitos repetidos pelo aumento no volume dos cistos. A presença de
hematúria normalmente é causa secundária da nefrolitíase, exercício
extenuante ou trauma leve e seu risco é proporcional ao aumento do
volume renal total, hipertensão e comprometimento renal.
O carcinoma de células renais é uma complicação pouco frequente da DRPAD, por isso seu rastreio não é recomendado, no entanto,
mesmo após o transplante deve-se suspeitar, principalmente em pacientes com idade acima de 50 anos, história e câncer de bexiga ou próstata.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
O diagnóstico diferencial deve ser feito entre outras doenças
que também cursam com o aparecimento de cistos renais, principalmente em pacientes com história familiar negativa para DRPAD. Dentre
as hereditárias, destaca-se a doença renal túbulo intersticial autossômica dominante (ADTKD), complexo de esclerose tuberosa e doença
de Von Hippel-Lindau. Ademais, devemos excluir doenças não hereditárias, tais como doença renal cística adquirida, rim da esponja medular, doença cística renal localizada e rim displásico multicístico.

DIAGNÓSTICO
A maioria dos pacientes é diagnosticada na idade adulta, após
décadas de crescimento e acúmulo de cistos. No entanto, a melhor
intervenção seria impedir que os cistos ocorressem em primeiro lugar.
A ultrassonografia (USG) é a modalidade inicial para a triagem de DRPAD a partir desse exame podem ser detectados cistos
de tamanho igual ou maior a 1cm, sendo altamente sensível para o
diagnóstico em adultos. No entanto, é menos confiável em pacientes
jovens, pois esses podem apresentar cistos menores e mais numerosos tornando a imagem menos sensível. A ressonância magnética (RNM) é mais sensível que o USG, sendo utilizada em pacientes
com cistos pequenos ou quando os achados no USG não são bem
definidos, consegue identificar cistos com um diâmetro a partir de
3 mm. A tomografia computadorizada (TC) é tão sensível quanto a
RMN, entretanto utiliza radiação ionizante e contraste iodado, sendo
assim preterida em relação à RMN. Já os testes genéticos são de uso
limitado devido ao seu alto custo e pouca disponibilidade, logo, são
mais utilizados em pesquisas do que na prática clínica. Além disso,
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características da própria doença, como a presença de mutações
únicas em muitos casos, dificultam a interpretação desses exames
Como a presença de cistos pode aumentar com a idade, foram
estabelecidos critérios para pacientes com história familiar positiva
para DRPAD, conforme tabela 1.
Tabela 1 - Critérios para o diagnóstico unificado
de DRAPD dependentes de faixa etária.
Idade

Número de cistos encontrados ao USG

Menores de 30 anos
Entre 30 e 59 anos
60 anos ou mais

Pelo menos dois cistos unilaterais ou cistos bilaterais
Pelo menos dois cistos em cada rim
Pelo menos quatro cistos em cada rim
Fonte própria.

Na ausência de uma história familiar positiva, não há evidências baseadas em critérios de USG, mas a opinião de especialistas é
que são necessários pelo menos 10 cistos renais no total para fazer o
diagnóstico. Nesse caso, outras evidências da anamnese e exames de
imagem podem ajudar no diagnóstico. A presença de cistos hepáticos
corrobora com o diagnóstico de DRPAD.
PROGNÓSTICO
A classificação de Mayo é uma das formas mais utilizadas
para identificar pacientes de alto risco de progressão para DRC terminal do menor ao maior risco de prognóstico em 10 anos, utilizada
em pacientes com DRPAD típica (isto é, distribuição difusa de cistos
por todo o parênquima renal). Ela divide os pacientes em 5 classes
(1A, 1B, 1C, 1D e 1E). As classes 1C, 1D e 1E são definidas como
alto risco de progressão para doença renal em estágio terminal. A
principal vantagem deste método é a capacidade de prever a taxa
de filtração glomerular estimada (TFGe) de um paciente individual
em qualquer ponto no futuro, usando uma medição do volume re-
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nal total (VRT) em qualquer idade. A classificação de Mayo requer
dados demográficos, como idade, altura e VRT do paciente. O VRT
pode ser calculado através de uma calculadora disponível online.
A calculadora requer medidas coronal e sagital de comprimento,
largura e profundidade de ambos os rins a serem inseridas usando
imagens obtidas por TC sem contraste ou RMN.
Os critérios alternativos além da classificação de Mayo que
podem identificar pacientes com alto risco de progressão são:
adultos com idade ≤ 55 anos que apresentam TFG e <65 mL / min
/ 1,73 m2; o comprimento médio do rim (por USG, RMN ou TC) >
16,5 cm em um paciente com idade <50 anos; pontuação PROPKD> 6 em pacientes que possuem dados genéticos disponíveis.
Além da classificação de Mayo e dos critérios alternativos, o
PROPKD score é uma nova ferramenta na qual a pontuação varia
de 0 a 9 e inclui os seguintes parâmetros: sexo, presença de hipertensão antes dos 35 anos de idade, ocorrência do primeiro evento
urológico antes dos 35 anos de idade, mutação PKD1 versus PKD2
e mutação PKD1 truncada versus não truncada. A pontuação PROPKD categoriza os pacientes em baixo risco (0 a 3 pontos), risco intermediário (4 a 6 pontos) e alto risco (7 a 9 pontos) para progressão
para o estágio final da DRC, com mediana de idade correspondente
para início de 70,6, 56,9, e 49 anos, respectivamente. Entretanto,
testes genéticos não estão disponíveis na grande maioria dos pacientes, limitando a utilidade desta ferramenta.
O volume renal total (VRT) é o principal marcador preditor
para o declínio da função renal na DRPAD, pode ser medido por
USG, TC ou RM por meio de técnicas de processamento de dados
manuais, semiautomáticas ou totalmente automatizadas. Assim
como está relacionado com a progressão da doença, ele também
reflete na qualidade de vida dos pacientes, pois uma redução no
crescimento dos cistos, assim como no VRT, melhora a saúde.
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A USG é o primeiro passo para a avaliação da progressão da
DRPAD, mas suas imprecisões limitam sua aplicação na prática clínica.
No entanto, rins com comprimento >17 cm não devem ser submetidos
a USG. Medidas precisas do VRT podem ser obtidas por planimetria ou
estereologia de imagens de TC/RM. As diretrizes da European Renal
Association-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA)
recomendam que a RM seja utilizada na prática clínica para identificar
pacientes com DRPAD com doença de rápida progressão. Portanto, a
medição por RNM do VRT é considerada o padrão ouro para avaliar a
resposta terapêutica a novos medicamentos desenvolvidos para retardar a progressão da doença o VRT de rins císticos.
O estudo Consortium for Radiological Imaging in Studies of
Polycystic Kidney Disease (CRISP) demonstrou uma relação entre o
volume renal total ajustado para altura (VRTAa) e o desenvolvimento de insuficiência renal. O aumento do VRTAa está relacionado
com a redução da TFG, pois há um atraso para que a alteração do
VRTAa promova a queda da taxa de filtração glomerular. Assim, o
aumento do volume dos cistos ocorre antes da queda da TFG. O
VRTAa funciona como um marcador da doença, com base nesse
marcador, a realização de exames de imagem a cada 5 anos ou
mais pode permitir a avaliação da progressão da mesma.
Outros marcadores de progressão da doença são: excreção
de sódio urinário aumentada, lipoproteína de alta densidade (HDL)
sérico diminuído; elevada osmolalidade da urina de 24h. Prováveis
marcadores precoces da progressão da doença são albuminúria e
proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-1). Outro possível marcador que poderia ser utilizado para monitorar a progressão da
doença é a proteína-4 secretada tipo frizzled (SFRP4). Ele está aumentado em pacientes com doença renal policística, o que sugere
uma provável relação entre sua expressão e a formação de cistos.
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TRATAMENTO
Para esses pacientes, analisando os fatores de estilo de vida é
necessário cessar o tabagismo, restrição de sal a 80-100mmol/dia, ingestão moderada de proteína 0,75-1,0g/kg/dia, manter o IMC < 25kg/
m², estimular o exercício físico, colesterol total < 4 com dieta e intervencao farmacológica, se necessário, além de evitar drogas nefrotóxicas.
Estudos comprovam que para pacientes com uma taxa de
filtração glomerular (TFG) basal de >=60ml/min um controle intenso da pressão arterial (<=110/75mmHg) foi associado com um
aumento anual mais lento do volume renal total. O tratamento para
hipertensão pode ser feito em terapia mono ou bivalente preferencialmente com um fármaco inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA) ou bloqueador de receptor da aldosterona (BRAA).
Atualmente, o único medicamento aprovado pelo FDA (food and
drug administration) nos EUA é o Tolvaptan, inibidor do receptor da vasopressina (V2), entretanto, atualmente não encontra-se disponível no
Brasil. A menos que haja contra-indicações ou o custo seja proibitivo, é
prescrito para pacientes adultos com DRPAD que têm TFGe ≥25 mL /
min1,73 m2 e que estão em risco de progressão rápida, definida por pelo
menos um dos seguintes: classes Mayo 1C, 1D ou 1E; idade ≤55 anos
e eTFG <65 mL / min / 1,73 m2; comprimento do rim (por USG, RMN ou
TC) 16,5 cm em um paciente com <50 anos; pontuação PROPKD> 6.
Existem dados limitados sobre a segurança e eficácia de tolvaptano em pacientes com idade > 55 anos. No entanto, se possível, geralmente ele é oferecido para pacientes com idade > 55
anos que têm uma eTFG ≥25 mL / min1,73 m2 e que apresentam
alto risco de desenvolver DRC estágio terminal, se tiverem poucas
comorbidades que limitariam sua expectativa de vida.
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É importante ressaltar que esse fármaco não está aprovado para
uso em pacientes que tenham <18 anos de idade. Outras contraindicações incluem: em pacientes com insuficiência ou lesão hepática (exceto para doença hepática policística não complicada); pacientes com
hepatite aguda de qualquer causa; pacientes com elevações crônicas
das enzimas hepáticas (que excedem três vezes o limite superior do
normal, a menos que, a causa da doença hepática seja determinada
como doença hepática policística não complicada).
Sua eficácia foi comprovada quando administrado por um
período de 3 anos, pois retarda o aumento do VRT e o declínio
da função renal. Os efeitos adversos como sede e poliúria podem
afetar a capacidade do paciente de utilizar doses eficazes desse
fármaco. Deve ser recomendada ao paciente a ingestão de grandes
quantidades de liquido para reduzir o risco de depleção de urina e
hipernatremia causados pelo bloqueio dos receptores V2.
A dose inicial preferida do Tolvaptan é de 45 mg de manhã e
15 mg 8 horas depois e antes das 16 horas para diminuir o risco de
noctúria grave. Normalmente, a dose pode ser aumentada a cada
uma a quatro semanas, conforme tolerado, até um máximo de 90
mg pela manhã e 30 mg à tarde. O grau de redução da osmolalidade urinária alcançado com o tolvaptano está associado à taxa
de redução do crescimento do cisto. No entanto, essa redução na
osmolalidade urinária é diminuída entre pacientes com função renal
prejudicada. Portanto, a titulação contínua da dose é necessária
para atingir uma redução contínua da osmolalidade urinária. Essa
titulação deve ser interrompida se o paciente desenvolver poliúria /
polidipsia excessiva (ou intolerável), hipernatremia ou transaminite
hepática ou se a creatinina sérica aumentar em 30%.
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COMPLICAÇÕES
Embora existam diversas complicações relacionadas ao paciente com DRPAD, a insuficiência renal ainda representa a principal delas. Geralmente, a função renal é mantida normal até a quarta
a sexta década de vida. Porém, o crescimento dos cistos gera um
aumento do volume renal total e um desarranjo em seu parênquima, evoluindo com a redução da TFG. Dessa forma a função renal
do paciente declina progressivamente.
Em uma análise do perfil dos pacientes que necessitam de
terapia renal substitutiva, percebeu-se que pacientes com mutação
no gene PKD2 tendem a necessitar em uma idade mais avançada (aproximadamente 72 anos) que os pacientes com mutação no
gene PKD1 (54 anos, em média). Além disso, relatou-se que os
homens tendem a iniciar a diálise antes das mulheres.
Devemos incluir plano para terapia renal substitutiva se TFGe
<30ml/min/1,73m², avaliar se dor renal crônica, avaliar se dor renal aguda (considerar nefrolitíase, ou infecção do trato urinário), e
questionar o paciente sobre hematúria e/ou poliúria.
O transplante renal é a melhor alternativa para pacientes portadores da síndrome, que evoluem para o estágio final da doença
renal crônica e necessitam de terapia renal substitutiva. É crucial
realizar uma avaliação pré transplante, além dos exames de rotina,
para estimar a necessidade de nefrectomia associada, presença
de fígado cístico, triagem de aneurismas e possíveis doadores em
vida. Ademais, o transplante combinado de fígado e rim deve ser
reservado apenas para pacientes sintomáticos.
As indicações para nefrectomia prévia ao transplante renal
são: volume muito aumentado do rim, causando espaço insuficiente
para a colocação do enxerto; infecção recorrente por cisto ou sangra198
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mento; pedras sintomáticas e recorrentes; dor crônica com redução
da qualidade de vida ou necessidade de uso de medicações para tal;
sintomas de pressão como saciedade precoce, vômitos repetidos;
suspeita de malignidade. A remoção por cirurgia aberta é a técnica
padrão ouro para a realização da nefrectomia, mas a remoção laparoscópica pode ser mais segura pela baixa morbidade. Não se sabe
ainda qual o melhor momento para realizar o procedimento, havendo
riscos e benefícios para a realização anterior, posterior, ou concomitante ao transplante. Em resumo, a nefrectomia deve ser restrita para
pacientes sintomáticos com indicações claras e pacientes assintomáticos sem espaço para implante do enxerto.
Nos casos de transplante com doador em vida a presença de
DRPAD no doador deve ser descartada, o valor preditivo da USG
é excelente em candidatos com idade > = 40 anos. A descoberta
de rins normais ou de um único cisto renal tem um valor preditivo-negativo descartando 100% a síndrome e permitindo a doação.
Para doadores de 30-39 anos é recomendada a associação dos
achados da USG com TC ou RNM para excluir diagnósticos falso-negativos. Para doadores com menos de 30 anos de idade o USG
tem valor limitado e o teste genético faz-se necessário.

RASTREIO
E, por fim, faz-se crucial discutir com o paciente o rastreio de
aneurisma intracraniano, rastreio de cistos hepáticos, triagem de
membros da família, e fornecer todos os recursos educacionais necessários, inclusive sobre o impacto psicossocial do diagnóstico. O
rastreamento de aneurismas deve ser feito em pacientes com ruptura, história familiar, hemorragia subaracnóidea (HSA), AVC prematuro
ou história familiar de morte prematura e em pacientes com ansiedade sobre os riscos da DRPAD. A triagem em pacientes assintomáticos
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com história familiar positiva é recomendada após os 18 anos através
da USG. Já foi demonstrado que a DRPAD e a depressão estão associadas, de forma estatisticamente significante, ressaltando a importância do atendimento multidisciplinar a esse paciente.

DOENÇA RENAL POLICÍSTICA
AUTOSSÔMICA RECESSIVA (DRPAR):

EPIDEMIOLOGIA
A DRPAR é uma forma grave, tipicamente de início precoce de doença cística que envolve principalmente os rins e o trato biliar. Sua expressão
fenotípica e idade na apresentação podem ser bastante variável. A incidência de DRPAR é de 1 em 20.000 nascidos vivos, e suas manifestações
pleotrópicas são potencialmente fatais. A idade de apresentação varia, com
aproximadamente 1/3 dos pacientes apresentando-se antes do primeiro
ano de vida, 1/3 entre 1 e 20 anos de idade e 1/3 após 20 anos de idade.

FISIOPATOLOGIA
Como um traço autossômico recessivo, DRPAR tem um risco de
recorrência de 25%, independentemente do sexo. A mutação geralmente
ocorre no gene PKHD1, que codifica o complexo de fibrocistina / polidutina. A correlação genótipo-fenótipo para PKHD1 é dificultada por uma
ampla gama de mutações, pois as crianças normalmente herdam uma
mutação DRPAR diferente de cada progenitor (composto heterozigotos).
Embora a função da fibrocistina seja desconhecida, ela é encontrada
nos ductos coletores corticais e medulares, ramo ascendente espesso,
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células epiteliais do ducto biliar hepático, além de cílios primários e corpo
basal das células tubulares renais. Defeitos na fibrocistina interrompem o
funcionamento normal dos cílios renais, apontando para uma patogênese na formação dos cistos. Praticamente todos os pacientes com duas
mutações exibem um fenótipo grave com morte perinatal ou neonatal.
Além disso, mutações do gene DZLP1L constituem um segundo lócus
para a DRPAR, embora seja muito menos comum do que PKHD1.
Os rins são aumentados de tamanho com microcistos (geralmente menores que 2 mm de tamanho), que se irradiam da medula
para o córtex e são visíveis como pontos na superfície capsular. O
exame histológico revela dilatações císticas bilaterais dos ductos coletores, com achatamento do epitélio. A gravidade da doença renal é
proporcional à porcentagem de néfrons afetados por cistos. Assim,
em pacientes com doença mais branda, a ectasia dos túbulos coletores é menos proeminente e distribuída irregularmente. Com o tempo,
desenvolvem-se cistos renais maiores (até 1 cm) e fibrose intersticial,
que contribuem para a deterioração progressiva da função renal observada em pacientes que sobrevivem além do período neonatal.
Em relação ao trato hepatobiliar, a DRPAR está frequentemente
associada à disgenesia biliar devido à persistência das estruturas do
ducto biliar embriológico, que podem se tornar maciçamente dilatadas.
Isso leva a vários graus de dilatação dos ductos biliares intra-hepáticos
(doença de Caroli) e fibrose hepática. O exame histológico demonstra
ruptura da placa ductal com fibrose portal em torno de um número
elevado de ductos biliares ectáticos hiperplásicos com parênquima
hepático normal. Alguns pacientes podem ter dilatações macroscópicas dos ductos biliares intra-hepáticos, além de fibrose congênita,
uma combinação de achados denominada síndrome de Caroli. O grau
de envolvimento do fígado varia, mas com o tempo, hepatomegalia e
hipertensão portal se desenvolvem na maioria dos pacientes.

201

s
u
m
á
r
io

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
A doença hepática primária na DRPAR é a fibrose hepática congênita (FHC) ou má formação da placa ductal, e se manifesta principalmente por hipertensão portal e/ou doença do ducto biliar. A hipertensão portal pode causar esplenomegalia e varizes em risco de
hemorragia. A apresentação da doença biliar por ser muito sutil, pode
não aparecer na bioquímica hepática ou estudos de imagem, mas
pode resultar em colangite. A FHC normalmente não está associada
com inflamação hepatobiliar significativa ou disfunção hepática. Aminotransferases séricas e achados laboratoriais que refletem a função
hepática sintética (por exemplo, perfil de coagulação) são normais ou
quase normais. Portanto, um alto índice de suspeita é necessário para
reconhecer o avanço da doença hepática em crianças com DRPAR.
A apresentação neonatal varia de acordo com a gravidade da
doença renal e inclui dificuldade respiratória devido a insuficiência renal. O
desconforto respiratório é uma manifestação comum devido à insuficiência pulmonar, causada principalmente por hipoplasia pulmonar. Outros
fatores que afetam negativamente a função pulmonar incluem excursão
diafragmática limitada causada por hipoventilação devido aos rins muito
aumentados e pneumotórax, uma complicação relativamente comum.
Ainda durante o período neonatal, os bebês podem apresentar
as seguintes manifestações renais: rins marcadamente aumentados
bilateralmente, que podem comprimir os pulmões, contribuindo para
o comprometimento da função pulmonar, ou estômago levando a dificuldade de alimentação; comprometimento da função renal refletido
pelo aumento das concentrações séricas / plasmáticas de creatinina
e nitrogênio ureico no sangue (BUN); nos casos mais graves, doença
renal em estágio terminal necessitando de terapia de substituição renal
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(TRS) para sobreviver; hipertensão; hiponatremia durante as primeiras
semanas de vida devido à incapacidade de diluir a urina ao máximo.
Os neonatos mais gravemente afetados apresentam a síndrome de Potter que inclui o seguinte composto de achados associados a oligoidrâmnio grave: deformidades posicionais dos membros (por exemplo, pés tortos e luxação do quadril); aparência
facial típica de pseudoepicanto, queixo recuado, orelhas giradas
posteriormente, achatadas e nariz achatado; hipoplasia pulmonar.
Para pacientes que sobrevivem ao período neonatal, há melhora
da função renal nos primeiros 3 anos de vida devido à contínua maturação renal. No entanto, com o tempo, desenvolve-se a deterioração
progressiva da função renal, que pode ser rápida ou lenta, e frequentemente resulta em DRC terminal. Os pacientes também apresentam
evidências crescentes e progressão da doença hepatobiliar.
As manifestações de disfunção renal incluem: sintomas de
poliúria e polidipsia (na maioria dos pacientes, a osmolalidade máxima da urina é inferior a 500 mosmol / kg); acidose metabólica;
hipertensão, infecções recorrentes do trato urinário; proteinúria
leve, glicosúria, hiperfosfatúria e aumento da excreção urinária de
magnésio; declínio progressivo da TFG.
A hipertensão se desenvolve durante os primeiros meses de
vida em aproximadamente dois terços das crianças com DRPAR e
costuma ser difícil de controlar. Quando inadequadamente controlada pode resultar em hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca e
complicações do sistema nervoso central, além de contribuir para
a deterioração da função renal.
O envolvimento do fígado geralmente está presente, mas as
complicações clínicas podem se tornar aparentes a qualquer momento
entre o nascimento e a idade adulta. Em alguns pacientes mais velhos,

203

s
u
m
á
r
io

a doença hepática pode ser a característica clínica predominante, nesses casos, USG renal pode ser necessária para detectar doença renal
clinicamente silenciosa. Em pacientes com comprometimento hepático significativo, o exame físico pode detectar um fígado aumentado,
especialmente o lobo esquerdo sob o xifóide. No entanto, os testes
de função hepática geralmente permanecem na faixa normal. A hipertensão portal desenvolve-se secundária à fibrose hepática congênita
e está associada ao hiperesplenismo com trombocitopenia, ascite e
hemorragia por varizes esofágicas. Outros achados incluem: trombocitopenia (sugestiva de hipertensão portal); comprometimento do
crescimento (principalmente pela dificuldade de alimentação); risco de
disfunção neurocognitiva devido à doença renal crônica de início precoce e hipertensão grave; e podem desenvolver hipertrofia ventricular
esquerda, associada à disfunção mecânica sistólica.

DIAGNÓSTICO
O teste de diagnóstico baseado em DNA apresenta alguns desafios, o grande tamanho do gene dificulta os métodos atuais de sequenciação. O diagnóstico pré-natal precoce é apenas viável por análise genética molecular através do uso de metodologias de teste de gene único.
A DRPAR é frequentemente detectada por USG pré natal de
rotina em fetos após a 24a semana de gestação, no entanto, um
USG normal não exclui o diagnóstico de DRPAR. A imagem padrão
no segundo trimestre da gestação geralmente é suficiente para sugerir o diagnóstico, especialmente se os achados incluem alterações bilaterais de grandes rins hiperecogênicos com diferenciação
corticomedular deficiente. Em alguns casos, cistos discretos variando em tamanho de 5 a 7mm de diâmetro podem ser detectados. No
entanto, uma avaliação sistemática deve ser realizada para excluir
diagnósticos diferenciais de anomalias extrarrenais, especialmente
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se forem encontrados macrocistos (> 10 mm), pois esses no rim
fetal são incomuns e sugerem displasia multicística.
O diagnóstico clínico após o nascimento é tipicamente feito por
uma USG abdominal. Nos casos em que o diagnóstico é incerto, outras modalidades de imagem, como RNM ou teste genético podem
ser úteis para fazer o diagnóstico. A biópsia renal não é necessária. Os
seguintes achados renais e hepáticos são necessários para o diagnóstico no USG: rins hiperecogênicos aumentados bilateralmente com
diferenciação corticomedular pobre e múltiplos cistos minúsculos. A
USG de alta resolução pode melhorar a sensibilidade diagnóstica,
especialmente em pacientes com envolvimento apenas medular, nos
quais a USG de resolução padrão pode ser normal.
Os macrocistos, tipicamente observados em pacientes com DRPAD geralmente não estão presentes durante a infância em pacientes com
DRPAR, mas podem aparecer em crianças mais velhas, fazendo necessário o diagnóstico diferencial; além disso, ao USG de fígado podemos encontrar hepatomegalia, aumento da ecogenicidade e dilatação dos ductos
intra-hepáticos periféricos e dos ductos biliares principais, cistos hepáticos
podem estar presentes e também pode haver sinais de hipertensão portal.
A elastografia de ultrassom com impulso de força de radiação
acústica (ARFI) é um método não invasivo para detectar fibrose hepática e um estudo preliminar sugere que pode ser útil para detectar
e quantificar fibrose hepática e hipertensão portal em crianças com
DRPAR. Além disso, a colangiografia por RNM também pode visualizar
dilatações não obstrutivas dos ductos biliares intra-hepáticos.
A USG dos pais é recomendada para a triagem de doenças renais císticas dominantes e pré-sintomáticas, como DRPAD. Já em relação aos irmãos, a expressão de DRPAR pode ser altamente variável, e o
teste genético pode ser útil na definição do estado de afetação, mesmo
que o mesmo seja aparentemente assintomático. O aconselhamento
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genético é crucial, pois os pais de uma criança com DRPAD devem ser
informados de que cada criança ou novo feto terá: um em cada quatro
corre o risco de desenvolver a doença (embora a expressão da doença
possa ser diferente na prole subsequente); um em cada dois corre o
risco de ser portador. Além disso, deve-se informar que o risco de DRC
e a necessidade de TRS são maiores para aqueles com evidências pré-natais e perinatais de doença (oligoidrâmnio e / ou aumento renal).
Uma vez que um diagnóstico presuntivo de DRPAR é feito no
pré natal, devem ser realizadas revisões a cada 2-3 semanas para
avaliação em série do tamanho e volume do líquido amniótico. Além
disso, a consulta pré-natal multidisciplinar com contribuição de medicina materno-fetal, neonatologia e pediatria nefrologia abordando
planos de parto, doença respiratória neonatal e função renal de curto
e longo prazo sao cruciais. O plano de parto deve incluir a possibilidade de cesariana por distocia abdominal fetal devido ao alargamento
renal. Dada a falta de preditores fetais definitivos de sobrevivência
pós-natal, decisões sobre agressividade de intervenção tanto no trabalho de parto quanto no parto devem levar em consideração a família e todas as informações clínicas disponíveis no momento.

TRATAMENTO
O tratamento da DRPAD consiste em terapia de suporte, uma
vez que não há intervenção curativa. É realizado por uma equipe
multidisciplinar composta por perinatologistas, neonatologistas, nefrologistas, hepatologistas e geneticistas que coordenam os cuidados desde o período perinatal até a idade adulta. Isso pode incluir o
manejo da dificuldade respiratória neonatal, hipertensão arterial, terapia de substituição renal (TRS) em pacientes que progridem para
doença renal em estágio terminal (DRC terminal) e o cuidado das
complicações devido à hipertensão portal e colangite recorrente.
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Na sala de parto, a avaliação do estado respiratório inclui exame
físico e avaliação da oxigenação por meio de oximetria de pulso e / ou
coleta de gases sanguíneos. O manejo neonatal foca inicialmente na estabilização do estado respiratório, que geralmente inclui ventilação mecânica. Além disso, a avaliação neonatal deve incluir: medição da pressão
arterial (PA); estudos da função renal - creatinina sérica e nitrogênio ureico
no sangue (BUN) para detectar a taxa de filtração glomerular (TFG) prejudicada. Os níveis iniciais de creatinina sérica refletem os valores maternos. O comprometimento da função renal é detectado se não houver o
declínio usual da creatinina sérica aos níveis normais do recém-nascido
durante os primeiros dias de vida. Eletrólitos séricos peo risco de hiponatremia e hipercalemia em pacientes com função renal limitada (TFG).
Neonatos com hipertensão arterial sistêmica são estatisticamente
mais propensos a exigir ventilação mecânica. A combinação de inibidor
da enzima de conversão da angiotensina / terapia com bloqueador do
receptor de angiotensina não é recomendada por causa de um risco
aumentado de efeitos colaterais sem benefício adicional. Crianças com
DRC estágios 2-4 com um controle agressivo da pressão arterial (alvo
pressão arterial média de 24 horas abaixo do 50% percentil para idade,
altura e sexo) pode retardar a progressão para doença renal em estágio
terminal, porém o alvo específico para DRPAR nao foi estabelecido.
Em casos de hiponatremia, os princípios de tratamento padrão
se aplicam: na euvolemia ou hipervolemia, a ingestão de líquidos
deve ser minimizada sem comprometer a nutrição, por exemplo, concentrando os alimentos. A suplementação com sódio pode piorar a
hipertensão e deve ser evitada, a menos que haja evidência de hipovolemia. Não se sabe se a hiponatremia é causada por vasopressina
excessiva ou disfunção túbulo-intersticial, assim, os bloqueadores do
receptor de vasopressina atualmente não são recomendados.
Dados os problemas frequentemente difíceis com suporte respiratório e nutricional, unilateral ou bilateral, a nefrectomia bilateral pode
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ser sugerida para melhorar o estado respiratório ou a alimentação. No
entanto, o risco de aceleração renal perda de função e a consequente
necessidade de substituição renal terapia no início da vida deve ser cuidadosamente avaliada. Não há evidências de que a nefrectomia resulte
em melhora respiratória. Logo, a nefrectomia é reservada para neonatos
nos quais é considerada absolutamente necessária para a sobrevivência.
Dificuldades de alimentação são comuns. A má alimentação
contribui para o comprometimento do crescimento. Essas crianças
podem precisar de alimentação nasogástrica suplementar para obter a ingestão calórica adequada para um crescimento ideal. Em
alguns casos, pode ser necessário aumentar a densidade calórica
dos alimentos devido à restrição de líquidos.
Os pacientes devem ter monitoramento contínuo da função renal
(creatinina sérica), estado de fluidos e eletrólitos e pressão arterial. Para
neonatos com DRC terminal, a diálise é a única opção de TRS e deve
ser realizada em um centro terciário com especialização em pediatria
no cuidado de neonatos com doença renal crônica (DRC). Tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal têm sido realizadas, e a escolha
depende da experiência e disponibilidade de cada centro. Se a diálise
peritoneal for realizada, a nefrectomia unilateral ou bilateral pode ser
necessária para acomodar o volume de fluido de dialisato peritoneal
necessário para a diálise. No entanto, apesar dos avanços no manejo
médico de bebês com DRC a diálise crônica iniciada durante o primeiro
mês de vida está associada a morbidade e mortalidade significativas.
O manejo de pacientes que sobrevivem ao período neonatal
concentra-se no cuidado de complicações renais e hepáticas. Incluindo o monitoramento frequente de: pressão arterial (deve ser medida
em toda consulta ambulatorial); função renal (no mínimo uma vez por
ano) monitorando a creatinina sérica; avaliação anual do fígado consiste em exame físico para detectar esplenomegalia sugestiva de hipertensão portal e exames laboratoriais, incluindo hemograma completo
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e estudos de função hepática (transaminases séricas, função sintética
hepática como estudos de coagulação e albumina sérica). Em crianças
a USG abdominal anual é sugerida para monitorar sinais de hipertensão portal, e também, deve ser realizada sempre que houver suspeita
clínica de esplenomegalia e, no máximo, aos cinco anos de idade para
determinar o grau de envolvimento hepático (estado dos ductos intra e
extra-biliares e evidência de hipertensão portal). Em pacientes com um
estudo normal, o teste de acompanhamento subsequente é sugerido
a cada dois a três anos para monitorar o envolvimento do fígado. Para
pacientes que já apresentam hipertensão portal é recomendada a realização de esofagogastroscopia anualmente. Além disso, a redução dos
níveis de 25, OH, vitamina D, vitamina E e outras vitaminas solúveis em
gordura pode ocorrer devido à má absorção. Logo, o monitoramento
regular dos níveis de vitamina e reposição conforme necessário.

COMPLICAÇÕES
No contexto de DRPAR conhecida, FHC é presumido quando hipertensão portal está presente e as evidências bioquímicas de
doença hepática são mínimas (ou seja, aminotransferases séricas
<2 limite superior de normal), a biópsia hepática não é indicada e
a investigação extensa de outras causas de doença hepática não é
necessária. A hipertensão portal, por sua vez, é definida por esplenomegalia (ou seja, baço palpável> 2 cm abaixo da margem costal
esquerda ou> 1 cm maior do que o limite superior do normal para
a idade) e trombocitopenia com um valor <150 mm3 ou conhecido,
além da presença de varizes, ascite ou síndrome hepatopulmonar.
Sabe-se que infecções do trato urinário são comuns em pacientes
com DRPAD, logo, quando os pacientes apresentarem febre, disúria ou
dor no flanco, uma cultura de urina deve ser obtida. O tratamento empírico
é iniciado e modificado com base nos resultados de uma cultura de urina.
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Para pacientes com doença renal em estágio terminal o transplante renal é a TRS preferida porque não há recorrência da doença e o
resultado é excelente. A nefrectomia pode ser necessária para acomodar a colocação do novo enxerto. Além disso, a remoção dos rins afetados nativos ajudará no controle da pressão arterial pós-transplante.
Outras opções de TRS incluem hemodiálise e diálise peritoneal.
Colangite bacteriana é uma complicação observada em pacientes com maior envolvimento hepático e deve ser considerada quando
os pacientes apresentam febre persistente, especialmente em associação com dor no quadrante superior direito. A colangite bacteriana
pode ser a fonte de bacteremia recorrente com patógenos entéricos.
Antibióticos empíricos devem ser iniciados. O risco de colangite ascendente aumenta em receptores de transplante renal que recebem terapia imunossupressora. Essa complicação é uma das principais causas
de morte, sugerindo que o transplante hepático preventivo deve ser
considerado uma opção terapêutica em um subgrupo de pacientes
com doença hepática grave sendo avaliados para transplante renal.
A hipertensão portal progressiva, embora incomum, pode ser
fatal devido ao sangramento de varizes esofágicas. O diagnóstico clínico de hipertensão portal é baseado na presença de esplenomegalia
e trombocitopenia. As varizes esofágicas podem ser tratadas clinicamente com um bloqueador beta não seletivo ou tratadas com bandagem endoscópica ou escleroterapia. Em alguns pacientes que ainda
têm função hepática bem mantida, o shunt porto-caval pode ser indicado. O transplante de fígado é outra opção para pacientes que estão
sendo considerados para shunt porto-caval. Há um aumento do risco
de infecções causadas por organismos encapsulados (pneumococo,
H. influenza tipo B e meningococo). Imunizações profiláticas, semelhantes às fornecidas a pacientes asplênicos, devem ser administradas
a pacientes com hipertensão portal grave e disfunção esplênica.
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SÍNDROME DE ALPORT
Doença genética caracterizada por alterações renais e auditivas.
Secundárias a malformações da membrana basal as custas de mutações nos genes produtores do colágeno tipo IV. Afetando, principalmente, glomérulos e área neurosensitiva da visão e audição.

EPIDEMIOLOGIA
Na população em geral a incidência é desconhecida. Nos Estados Unidos, nos portadores de Doença Renal Crônica 3% das crianças
e 0,2% dos adultos têm diagnóstico de Alport.

FISIOPATOLOGIA
A barreira de filtração glomerular é composta por células endoteliais, podócitos e membrana basal. Várias proteínas estão descritas como
constituintes de todas as membranas basais como: colágeno IV, laminina, nidogênio, nefronectina. As mutações envolvendo os genes responsáveis pela produção das cadeias alfa-3, alfa-4 e alfa-5 de colágeno tipo
IV, denominados COL4A3, COL4A4 e COL4A5. Evitam a montagem e/ou
secreção das proteínas de membrana basal formadoras do glomérulo.
As custas desta má formação no colágeno, estudos apontam para compensação da falha na membrana por uma trama de
cepas biomecânicas de outras proteínas. Porém, essas cepas formam uma membrana basal anormal resultando em mudança na
conformação dos podócitos que causa um descolamento acelerado sobre a membrana glomerular e resulta em glomeruloesclerose.
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Dentre as particularidades dos genes, o COL4A5 está presente no
cromossomo X. E sua mutação é a mais prevalente entre todos, explicando
a maior incidência entre os homens e o quadro mais brando em mulheres.
Os genes, COL4A3 e COL4A4 possuem tanto o padrão autossômico recessivo, surgindo por defeitos genéticos, quanto autossômico
dominante, causado por mutações heterozigotas.

SINAIS E SINTOMAS
A apresentação clínica é característica em crianças do sexo
masculino com hematúria, alterações neurossensorais de visão e audição e evolução progressiva para doença renal crônica estágio 5.
Manifestações Renais: hematúria microscópica persistente e
assintomática. Podendo, por isso, ser achado ocasional em pesquisa
baseada na história familiar. Nas idades iniciais a função renal e valores
pressóricos respeitam a normalidade. Evoluindo de forma progressiva
com proteinúria, hipertensão arterial e insuficiência renal.
Nos casos ligados ao X ou autossômica recessiva a doença tende
a progredir de forma mais precoce, atingindo doença renal crônica estágio 5 na faixa etária dos 16 aos 35 anos. A autossômica dominante apresenta progressão mais lenta atingindo estágio 5 entre os 45 e 60 anos.
Mulheres tendem a apresentar quadro mais grave de hematúria, proteinúria, perda auditiva e espessamento difuso da membrana basal glomerular quando genótipo for ligado ao X. Entretanto, isso serve para os fenótipos heterozigóticos. Quando apenas 1
alelo for mutado a produção de colágeno tipo IV pode ser normal,
pois a funcionalidade do outro para suprir a demanda.
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A deficiência auditiva tem início em altas frequências, sons agudos, e a progressão da perda, normalmente, acompanha a evolução da
insuficiência renal. Até os 15 anos, aproximadamente, 85% dos meninos e
18% das meninas vão apresentar essa manifestação quando ligado ao X.
Os defeitos visuais envolvem cristalino, retina e córnea decorrente da alteração da membrana basal dos seus capilares. O
Lenticonus anterior, alteração no cristalino, é de maior incidência e
pode se manifestar como catarata na infância. Essa lesão é caracterizada por protrusão cônica regular na face anterior do cristalino,
sendo descrita como lesão patognomônica desta síndrome.
A retina apresenta granulações brancas ou amareladas superficiais ao redor da fóvea e são assintomáticas. Na córnea pode ocorrer distrofia polimorfa posterior e erosão recorrente da córnea que
cursa com dor ocular intensa.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico dessa síndrome baseia-se em teste molecular e
biópsia renal ou pele. O teste molecular é de escolha quando disponível. Do contrário, a biópsia adjunta à clínica e história familiar positiva
confirma o diagnóstico.
Teste molecular confirma o diagnóstico em pacientes portadores
de mutações idênticas ao do familiar com teste conhecido. Se evidenciar
outro tipo de mutação, biópsia renal deve ser realizada para confirmação.
Biópsia renal: achado característico de divisão longitudinal da
lâmina densa da membrana basal glomerular (MBG) detectado por
microscopia eletrônica confirma o diagnóstico. Porém, pela característica progressiva da patologia a GBM pode estar normal em fases
iniciais. Em homens, ligada ao X, somente aproximadamente 30%,
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apresenta alteração até os 10 anos e 90% tem alteração aos 30 anos.
Quando alteração não visível, usa-se imunocoloração para detectar
ausência ou distribuição anormal das cadeias alfa-3, alfa-4 e alfa-5
(IV) da MBG, e com isso, confirma diagnóstico.
Biópsia cutânea: útil em crianças por ser um método menos invasivo. Faz uso de anticorpo monoclonal contra a cadeia alfa-5. Se a ausência for evidente, confirma o diagnóstico sem necessitar outros testes.

TRATAMENTO
Deve ser feito monitoramento anual de microalbuminúria e proteinúria a partir do diagnóstico da síndrome de Alport ou a partir do primeiro ano de vida para crianças com história familiar de pai e/ou mãe afetado.
O uso do inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA),
é indicado na redução da proteinúria e controle da pressão arterial na
síndrome de Alport. Estudos sugerem iniciar uso com relação proteína-cretatinina urinária >0,2 mg/mg ou excreção de proteína urinária
>4mg/m² por hora em uma coleta cronometrada (15).
Para manejo da glomeruloesclerose e possível fibrose dos glomérulos em pacientes com doença avançada, está descrito o uso de
anti-TGF beta, com oligonucleotídeos anti-miR-21, associado ao nocaute da integrina alfa-1 (16).
Nos casos em que o manejo farmacológico não é mais eficiente, a
terapia renal substitutiva, sendo o transplante renal a de melhor escolha.
Não apresenta risco de recorrência, pois a membrana basal do enxerto
já está formada. Entretanto, em aproximadamente 3% dos transplantes
ocorre a doença do anticorpo contra a membrana basal (anti-MBG).
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DOENÇA DE FABRY
Distúrbio de depósito lisossomal multissistêmico de amplo espectro de manifestações em múltiplos órgãos. No rim, o processo degenerativo das células renais resulta em fibrose e perda da função.

EPIDEMIOLOGIA
•

Prevalência 1:40.000 a 1:117.000

•

Observada em todos os grupos étnicos e raciais.

•

Grande suspeita de dados estarem subestimados em função
das características fenotípicas e do difícil diagnóstico.

FISIOPATOLOGIA
Mutações ligadas ao X no gene GLA codificante da enzima
a-galactosidade A (a-GAL), resulta na não catabolização dos lipídeos
e, por isso, formam-se resíduos terminais a-galactosil, principalmente, a globotrianosilceramida (Gb3).
O acúmulo de Gb3 é característico em áreas como endotélio vascular, células do músculo liso vascular e pericitos. Acredita-se, também, que
os produtos de derivação do Gb3 apresentam efeitos citotóxicos, pró-inflamatórios e profibróticos. Com isso, os resultados desses depósitos são,
em sua maioria, alterações vasculares de oclusão, isquemia e morte celular.
No rim, o depósito de Gb3 tem predileção por glomérulos e especificamente podócitos, explicando a proteinúria.
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Devido a características ligadas ao X e por serem hemizigotos, os homens não transmitem mutações para seus filhos, somente
às filhas. Por isso, mulheres apresentam amplo espectro de manifestações podendo ser desde assintomáticas até casos graves.
Explicado pelo fato de possuírem dois alelos X e, por isso, pode
ocorrer inativação aleatória do gene afetado.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
A idade de início dos sintomas tende a ser mais específica em
homens hemizigóticos do que mulheres heterozigóticas. Assim, em
80% dos casos masculinos na segunda década de vida ocorrem manifestações neurológicas e na terceira e quinta décadas surgem alterações dermatológicas e/ou renais e cardíacas, respectivamente.

FORMA CLÁSSICA
Dor neuropática intensa descrita como em queimação seguida por pontadas em mãos e pés com predomínio diurno e mais
incidente ao fim da manhã. Pode ser desencadeada por estresse,
esforço físico intenso e febre. Sendo esse o sinal mais característico da Doença de Fabry (DF) seguido por telangiectasias e angioqueratomas nas regiões de virilha, quadril e áreas periumbilicais.
Sintomas gastrointestinais (dor abdominal e diarréia), endócrinos
(anidrose ou hipoidrose), e alterações da visão com presença de
córnea verticillata podem estar presentes e são os sinais característicos da doença, principalmente em homens com início precoce
dos sintomas, em torno dos 10 anos de idade. Esses pacientes são
caracterizados como fenótipo clássico da DF (17,18).
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Envolvimento cardíaco é documentado como principal causa
de morte e são mais característicos na idade adulta. Hipertrofia ventricular esquerda, hipertrofia concêntrica com sinais de sobrecarga,
arritmias e alterações valvulares sem causa conhecida fazem pensar
em Fabry como diagnóstico.
Quanto ao comprometimento renal os sinais clínicos envolvem
proteinúria de origem tanto glomerular quanto tubular e com níveis,
normalmente, abaixo do limiar nefrótico (3g/24h), sendo que se maior
ou igual a 1g/24h indica pior prognóstico. Isostenúria e síndrome de
Fanconi decorrentes de lesões nos túbulos contorcidos distais podem fazer parte da evolução, em casos graves.
A proteinúria e a perda da taxa de filtração glomerular são progressivas, se não tratadas. O tempo de evolução é variável e está
relacionado com o fenótipo e tratamento. Ao atingir níveis de insuficiência renal a necessidade de terapia renal substitutiva dialítica deve
ser avaliada por nefrologista.

FORMA ATÍPICA
O comprometimento da doença tende a ser tardio e afetar órgão único como coração e rim. Sendo que, essa clínica apresenta
envolvimento cerebrovascular cursando com ataque isquêmico transitório e acidentes vasculares isquêmicos, resultando nas principais
causas de morte da patologia.
Os sinais de suspeita seguem os mesmos da forma clássica, porém na não clássica será em órgão único. Assim, os sinais de perda de
proteínas pelo rim e sinais de hipertrofia ventricular no coração, sugerem
Fabry quando não existir outra causa que os expliquem. Além disso, deve-
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-se investigar Fabry quando houver outro membro da família previamente
diagnosticado ou se presença de sintomas sem etiologia conhecida.

DIAGNÓSTICO
Atentar para sintomas descritos e procurar o diagnóstico da
doença de Fabry quando existirem sinais de neuropatia, alterações
dermatológicas, cardiopatia hipertrófica, sintomas gástricos e sintomas renais com proteinúria, acompanhados de história familiar positiva
e sem etiologia conhecida para os sintomas.
Quadro 1 - Diagnóstico de doença de Fabry.

Fonte: SIRRS. (2018)
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Para estabelecer diagnóstico, o Guideline Canadense pontua
as principais características como sintomas clássicos da doença,
atividade alfa-galactosidade no plasma, biomarcadores plasmáticos, alteração molecular e achados patológicos (quadro 1) e, a
partir disso, confirma o diagnóstico com 3 pontos ou mais (19). Já
Biegstraaten et al. desenvolveu um score com mutações no gene
GLA, alterações na atividade alfa-Gal A, e mais a presença de um
entre outros 3 achados característicos como aumento do Gb3 plasmático, membro da família com diagnóstico definitivo e portador
da mesma mutação e sinal ou sintoma de dor neuropática, córnea
verticillta ou angioqueratoma agrupado (quadro 2) (20).
Quadro 2 - Diagnóstico de doença de Fabry.

Fonte: BIEGSTRAATEN. (2015)

TRATAMENTO
Terapia de reposição enzimática (TRE) vem sendo estudado e
entra como tratamento específico para DF. No Brasil duas apresenta-
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ções estão disponíveis: Alfa-algasidade, produzida a partir de células
humanas, com apresentação de 1mg/ml ampola com 3,5ml, na dose
recomendada de 2mg/Kg a cada 15 dias. E beta-agalsidade, produzida a partir de células de CHO (Chinese hamster ovary), apresentação
de solução reconstituída de 5mg/1ml e dose recomendada de 1mg/
Kg a cada 15 dias, ambas com via de administração intravenosa (21).
Esse tratamento, segundo consenso Europeu, deve ser feito
para meninos e meninas sintomáticos nas formas clássica e não
clássica com alterações específicas de órgão alvo, ou seja, proteinúria patológica e/ou diminuição da taxa de filtração glomerular
(TFG) e alteração cardíaca sem causa conhecida, principalmente,
hipertrofia ventricular. Homens devem começar o tratamento mesmo que assintomáticos se maiores que 16 anos (20). O Guideline
Canadense não especifica a idade de início, devendo-se levar em
conta o início dos sintomas com tratamento individualizado. Não
se deve retardar o início da TRE, visto que, o tratamento precoce
melhora o prognóstico e retarda a progressão (19).
Além disso, estudos não mostram diferença significativa na escolha
entre as enzimas. Portanto, o benefício ao paciente encontra-se em definir
etiologia e iniciar o tratamento precoce, sendo que em homens deve-se
começar mesmo se assintomático partindo do diagnóstico correto (19).
Para mulheres, a TRE deve ser iniciada a partir de síntomas
específicos de dor neuropática, córnea verticillata, angioqueratomas, dor abdominal ou diarréia sem outra causa conhecida, e/
ou lesão de órgão alvo com diminuição da TFG, proteinúria/ albuminúria sem outra patologia renal conhecida. Quanto ao coração,
atentar para acidente vascular, infarto agudo transitório ou doença
cardíaca sintomática, hipertrofia ventricular esquerda, alteração
valvular sem causa estabelecida (19,20).
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Migalastat é uma chaperona farmacológica oral que vem sendo
estudada e demonstrou o aumento da atividade enzimática da A-Gal
e diminuição do depósito de Gb3. Essa terapia necessita de um nível
basal de atividade de alfa-GAL A, para que através dela alcance níveis
de atividade enzimática maiores que 35%. Isso pode ser analisado
através de estudos IN VITRO partindo da mutação específica.
A posologia recomendada é 123mg por via oral em dias alternados. Deve ser tomado de estômago vazio e 2 horas antes de
qualquer refeição (22).

TERAPIA INESPECÍFICA
A dor neuropática deve ser manejada com repouso evitando estresse, exercício físico e febre em crianças. Nos adultos, drogas de escolha e
tratamento são os mesmos de dor crônica com analgésicos, anti epilépticos, antidepressivos tricíclicos e inibidor da recaptação da serotonina (18).
Inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores do receptor da angiotensina também devem ser utilizados
por seus efeitos nefroprotetores. Além disso, podem ser usados
adjuntos a TRE, pois o tratamento com enzimas não impede a proteinúria, ele evita a progressão para quadros mais graves (18,22).
Comprometimento cardiovascular deve ser manejado de acordo a sintomatologia com antianginoso, antiarrítmicos conforme sociedade de cardiologia indica (22).
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INTRODUÇÃO
A Terapia Renal Substitutiva (TRS) é um tratamento que substitui
as funções de filtração e excreção em casos de insuficiência renal.
Portanto, sem a TRS as substâncias que o rim deveria excretar (amônia, uréia, creatinina, ácido úrico...) seriam acumuladas, tornando-se
tóxicas para o paciente. Atualmente se dispõe de três modalidades de
TRS: hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal, sendo essa
última tratada mais detalhadamente em outro capítulo deste livro.
Caso o paciente não tenha uma contraindicação a determinado método e apresente condições clínicas favoráveis, é possível escolher a terapia conforme preferência individual. Existe uma ressalva
quanto a faixa etária pediátrica, na qual dá-se preferência à diálise
peritoneal, em função das dificuldades com acesso vascular (1).
A preparação para TRS deve começar a partir da presença de
doença renal crônica (DRC) estágio 4, ou seja, uma taxa de filtração
glomerular (TFG) estimada menor que 30 mL/min/1.73m2. Portanto, é
essencial educar o paciente sobre as possíveis formas de TRS (hemodiálise, diálise peritoneal e transplante), como são realizadas, principais vantagens e desvantagens e potenciais complicações. Assim,
a partir do estágio 5 (TFG < 15 mL/min/1.73m2) da DRC, está indicado o início da TRS conforme as particularidades de cada paciente
(2). O preparo para TRS deve ser feito não só com o paciente, mas
também com seus familiares e cuidadores. Alguns temas que devem
ser discutidos antes do paciente realmente precisar da TRS são: a
confecção de fístula arterio venosa (FAV) ou implante de cateter para
diálise peritoneal (DP), educação dos profissionais de saúde, familiares e amigos próximos, transporte ao serviço de hemodiálise) (2).
Segundo o KDIGO 2012 (3), a diálise ser iniciada quando um ou
mais dos seguintes estão presentes:
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–

Sintomas ou sinais atribuíveis à insuficiência renal (serosite, prurido, anormalidades ácido-básicas ou eletrolíticas);

–

Incapacidade de controlar status de volume ou pressão arterial;

–

Deterioração progressiva do estado nutricional refratário à intervenção na dieta alimentar; ou deficiência cognitiva.

Um erro comum dos pacientes é achar que será realizada a
substituição do sangue deles por outro, na verdade o que se realiza é
a filtração de seu próprio sangue. Para orientar pacientes pré dialíticos,
existe um minidicionário com termos médicos da Sociedade Brasileira
de Nefrologia (SBN), com acesso disponível em: https://arquivos.sbn.
org.br/uploads/Mini_dicio_terapia_substitutiva.pdf.
O Ministério da Saúde (4) também fornece algumas orientações
gerais para pacientes com DRC, em diálise ou não: abandono do tabagismo, dieta hipossódica (menor que 2g de sódio diário em qualquer
estágio de DRC), atividade física compatível com tolerância e saúde
cardiovascular, referente a aproximadamente 150 minutos semanais
de caminhada, manter IMC < 25 e a PA < 140/90 mmHg em não diabéticos e PA ≤ 130/80 mmHg em pacientes diabéticos.
Tabela 1 - Resumo das indicações absolutas e relativas e contra-indicações
para o início da TRS em pacientes criticamente graves com IRA.
Indicações absolutas (na ausência
de contra-indicações para TRS)

- Hipercalemia refratária (por exemplo, Kþ > 6,5 mg/
dL, aumentando rapidamente ou toxicidade cardíaca);
- Acidemia refratária e acidose metabólica (por exemplo,
pH ≤ 7,2, apesar de pCO2 arterial normal ou baixo);
- Edema pulmonar refratário devido à sobrecarga
de fluido (ou seja, resistente a diuréticos);
- Sintomas ou complicações atribuíveis à uremia (por
exemplo: sangramento, pericardite, encefalopatia);
- Superdosagem / toxicidade de uma droga / toxina dialisável.
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Indicações relativas (na
ausência de complicações com risco de vida
na vigência de IRA)

- Reserva fisiológica limitada para tolerar as
consequências de lesão renal aguda;
- Disfunção orgânica não renal avançada agravada ou
exacerbada pelo acúmulo excessivo de fluido
(ou seja, função respiratória prejudicada);
- Carga de soluto prevista (ou seja, síndrome de lise
tumoral, rabdomiólise, hemólise intravascular);
- Necessidade de administração de grande volume de fluidos (ou
seja, suporte nutricional, medicamentos ou hemoderivados);
- Gravidade da doença subjacente;
- Acúmulo concomitante de venenos ou drogas tóxicas que
podem ser removidas por TRS (ou seja, salicilatos,
etilenoglicol, metanol, metformina).

Contra-indicações relativas

- Prognóstico muito ruim (tratamento fútil);
- Paciente recebendo cuidados paliativos;
- Alta probabilidade de não recuperação da função renal em
paciente que não é candidato à diálise de longo prazo.
Fonte: adaptada de Bagshaw, et al. (2017).

CONCEITOS FUNDAMENTAIS
Imagem 1 - Análise externa dos componentes da Hemodiálise.

Fonte: COSTA; MOYSES NETO; OSVALDO. (1998)
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DIALISADOR
Como pode observar-se na imagem abaixo, o dialisador é um cilindro contendo 2 saídas, uma de cada lado, e preenchido por uma série de
pequenos cilindros formados por uma membrana semipermeável. Dentro
dos cilindros passa o sangue e ao redor dos cilindros o dialisato. (5) Através dessa membrana ocorrem os processos de trocas entre o dialisato e
o sangue do paciente. Essas trocas ocorrem por difusão e ultrafiltração.
Imagem 2 - Esboço do mecanismo do dialisador.

Fonte: HDC Diálise

1. Difusão: Consiste no processo de troca de solutos entre o sangue
e o dialisato através da membrana do dialisador, impulsionado pelo
gradiente de concentração.
2. Convecção/Arrastamento: É o processo de remoção de solutos que
são arrastados com a água que é ultrafiltrada do sangue para o dialisato.
3. Ultrafiltração: É o processo de retirada do líquido do paciente; a
retirada de água do paciente é realizada através da aplicação de uma
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pressão hidrostática mais elevada no compartimento de sangue do
dialisador (dentro dos cilindros) em relação ao compartimento do dialisato (fora dos cilindros), o que provoca o efluxo de líquido a partir do
sangue através da membrana semipermeável.

DIALISATO
É uma solução formada pela mistura de solutos que englobam:
- Sódio

- Potássio

- Cálcio

- Bicarbonato

- Magnésio - Cloro

Tais solutos são misturados com o solvente que é a água. A água precisa ser pura, portanto, deve passar por 2 processos de purificação:
1. Osmose reversa que seria o processo de retirada de metais que estão presentes na água (cobre, alumínio e fluoreto) e que normalmente
podem ser ingeridos, porém como na hemodiálise a água entra em
contato quase direto com o sangue (somente uma membrana semipermeável os separa), caso não fosse realizado esse processo criterioso de osmose reversa provavelmente ocorreria o acúmulo de alguns
desses metais no organismo do paciente.
2. Carvão vegetal que irá realizar a retirada de outras substâncias orgânicas, tais como a cloramina (5).
Sódio no Dialisato:
•

A concentração ideal deve ser entre 135 - 140 mEq/L, porém
existe uma preferência pelo segundo valor, em virtude de diminuir efeitos colaterais como a hipotensão arterial.

•

É uma das principais substâncias que podemos alterar ao
longo do procedimento para prevenir ou controlar efeitos colaterais da diálise.
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Potássio no dialisato:
O valor gira entre 0 e 4 mEq/ L, contudo, o valor de preferência
é de 2 mEq/L.
Cálcio no dialisato:
O valor de escolha é de 3,0 mEq/L, em geral não se altera durante o procedimento.
Temperatura no Dialisato:
Consiste na temperatura até a qual a máquina irá aquecer o dialisato. O ideal é permanecer entre 36 e 37 graus celsius. Outro ponto
importante é o cuidado das oscilações de temperatura, pois uma temperatura muito baixa pode resfriar demais o organismo do paciente.
Anticoagulação:
Quando o sangue entra em contato com o sistema extracorpóreo da diálise (linhas e dialisador), que não dispõem da lisura
endotelial, são desencadeadas cascatas de coagulação e de processos inflamatórios. Portanto, para evitar formação de trombos, se
realiza anticoagulação em todo o circuito extracorpóreo com heparina. Em casos em que o paciente apresente alto risco de sangramento e a heparina não puder ser aplicada, uma série de cuidados
específicos devem ser realizados durante o processo.

FÍSTULA ARTERIOVENOSA
O sangue é desviado da circulação do paciente para o dialisador de duas formas principais, a fístula arteriovenosa (FAV) ou por um
catéter de duplo lúmen implantado em veia central.
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A FAV deve ser confeccionada previamente através de um
procedimento eletivo pelo cirurgião geral ou vascular unindo uma
veia a uma artéria. A mesma não pode ser confeccionada de urgência, pois para estar apta a punção, permitindo o alto fluxo de
sangue que demanda a hemodiálise, é necessário que ocorra o
processo de maturação da FAV, que demora em torno de 40 dias ou
até 8 semanas dependendo das comorbidades do paciente, como
o diabete mellitus e a vasculopatia periférica.
O processo de maturação da FAV trata-se da dilatação progressiva da veia, permitindo o posterior acesso necessário para o
procedimento da hemodiálise. É importante destacar que uma dúvida comum dos acadêmicos diz respeito aos vasos que são unidos
na confecção da FAV. Existe uma crença de que a FAV une duas
veias, mas na verdade une uma artéria e uma veia.
Qual a forma mais adequada de orientar os cuidados do paciente
com a FAV?
•

Não se deve usar relógios no braço da FAV;

•

Cuidado ao deitar a noite para que não durma sobre o braço
da FAV;

•

Não se deve realizar procedimentos, coletar sangue para exames
laboratoriais ou medida de pressão arterial nos braços com FAV;

•

O objetivo é não trombosar a FAV.

CATETER
•

Pode ser implantado como procedimento de emergência em
pacientes com necessidade de tratamento imediato por diálise.
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•

Em caso de uso da FAV, é imperativo passar por um processo de
maturação para tornar as veias superficiais calibrosas, o raciocínio é semelhante quanto as veias a serem puncionadas para o
implante do cateter, com seleção de veias de grande calibre, sendo a preferência dada para a veia jugular interna direita. As veias
subclávias devem ser evitadas pelo elevado risco de estenose.

•

Existem 2 tipos principais de cateter: o de curta permanência
ou rígido (Shilley) e o de longa permanência ou tunelizado (Permcath), sendo importante diferenciá-los:
Quadro 1 - Comparação entre Cateteres de Shilley x Permcath.

SHILLEY

PERMCATH

Curta permanência

Longa permanência

Duplo lúmen

Duplo lúmen

Mais maleável

Mais rígido, com cuff

Maior risco infecção

Menor risco infecção a longo prazo

Sem túnel subcutâneo

Com túnel subcutâneo
Fonte: própria (2020).

HEMODIÁLISE

TIPOS DE HEMODIÁLISE
1. Hemodiálise convencional:
É a hemodiálise padrão realizada normalmente em uma frequência de três vezes por semana, com sessões que duram em
média quatro horas.
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2. Hemodiafiltração:
•

Realiza maior remoção de solutos, por combinar uma taxa maior
de arrastamento com a difusão.

•

Apresenta menores taxas de complicações de anemia, hipotensão arterial e distúrbios de osmolaridade em relação a diálise
convencional.

•

Ainda pouco disponível no Brasil. (6)

3. Hemodiálise Contínua:
Indicada, principalmente, para pacientes graves com instabilidade cardiovascular e falência múltipla de órgãos. Este mecanismo
em geral é alternado com a hemodiálise estendida, conforme o quadro
clínico do paciente e escolha do médico.
4. Hemodiálise Estendida:
•

O equipamento é o mesmo da hemodiálise convencional;

•

É um procedimento de maior duração com menor taxa de
ultrafiltração/hora, fator que diminui efeitos colaterais de
desequilíbrio osmótico e hemodinâmico;

•

Processo com maior duração em média 8 a 12 horas;

•

As principais indicações são para pacientes com:
• Instabilidade hemodinâmica;
• Histórico de hipotensão arterial de repetição;
• Falência múltipla de órgãos. (7)

234

s
u
m
á
r
io

PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES NO
PROCESSO DE HEMODIÁLISE (8)
1 - Hipotensão

4 - Cefaléia

2 - Câimbras

5 - Dor torácica

3 - Náuseas
e Vômitos

6 - Embolia gasosa

8 - Infecção
do acesso
9 - Anemias

7 - Arritmias

HIPOTENSÃO ARTERIAL
É definida pela diminuição de > 20 mmHg da pressão sistólica ou >
10 mmHg da pressão arterial média. Aumenta a predisposição a arritmias
e de eventos cardiovasculares. Além disso, estudos vêm mostrando que a
repetição desses episódios gera piora do prognóstico para os pacientes. A
fisiopatologia pode ser multifatorial, associada a processos da diálise como:
•

A ultrafiltração excessiva;

•

Temperatura elevada do dialisato

•

Flutuação da osmolaridade pela troca de solutos. (9)

Conduta:
•

Colocar o paciente em posição de Trendelemburg;

•

Zerar temporariamente as metas de ultrafiltração, posteriormente reajustando conforme evolução do quadro;

•

Reduzir o fluxo de sangue;

•

Reposição polêmica com a Infusão de 300 mL a 500 mL de
SF 0,9%;
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•

Infusão de Manitol a 20% meio frasco (125 ml), no máximo 1
frasco (250 mL);

•

Caso o processo se mantenha deve se interromper a sessão
de diálise, prescrever drogas vasoativas e procurar por outra
causa base. (9)

CÂIMBRAS
A origem é neural e não muscular, sendo o local mais comum de acometimento o membro inferior. Tal condição pode ser
associada a vários fatores como hipotensão arterial, hiponatremia
e desnutrição. (10)
Conduta:
•

Em função de estar associada na maioria das vezes a hipotensão arterial, reposição volêmica com soro fisiológico e a
massagem do membro afetado apresentam-se como boas
opções para alívio sintomático;

•

Em caso de hipotensão arterial pode se prescrever 01 Ampola
Soro glicosado 50% + 1 Ampola de NaCl 20 %;

•

Em caso de refratariedade ao tratamento optar por 50mL de manitol ou interromper a sessão de diálise (10).

NÁUSEAS E VÔMITOS
Em geral, relacionado à hipotensão, ansiedade e hipercalemia. (11)
Conduta:
•

Verificar a pressão arterial e corrigir eventual hipotensão;

236

s
u
m
á
r
io

•

Antieméticos EV (Ondansetrona ou Plasil), se necessário. (11)

CEFALÉIA
O primeiro passo é descartar distúrbios metabólicos como hipotensão arterial, hiponatremia/hipernatremia, hipoglicemia e uremia. (11)
Conduta:
•

Identificar/tratar a causa base;

•

Analgésicos Paracetamol VO ou Dipirona EV;

•

Redução do sódio do dialisato (11).

DOR TORÁCICA
É necessário avaliar a história patológica dos pacientes, especialmente história de evento cardiovascular prévio. Em geral, tal condição está associada a hipotensão arterial, porém deve-se descartar
causas mais graves como síndrome coronariana aguda, tromboembolismo pulmonar e hemólise. Ademais, é importante ressaltar que a
troponina é normalmente mais elevada em pacientes dialíticos. (11)

EMBOLIA GASOSA
Uma complicação mais rara, em função dos detectores de ar amplamente disponíveis nos equipamentos de diálise, que paralisam a sessão em caso de identificação de um êmbolo de ar. A chance de ocorrer
aumenta com a colocação e retirada do acesso por repetidas vezes.
Em caso de suspeita de embolia, a posição do paciente é importante. No paciente sentado o ar tende a migrar para o sistema venoso cerebral com mais facilidade, apresentando mais comumente sintomas como
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perda consciência e convulsões. No paciente reclinado é mais comum o
êmbolo transitar do coração para o pulmão, consequentemente apresenta
sintomas como dispneia, tosse e aperto no peito. Portanto, em caso de
suspeita de embolia como manejo inicial deve-se posicionar o paciente em
decúbito lateral esquerdo, além de inclinar o tórax e a cabeça para baixo.

ARRITMIAS CARDÍACAS
A Fibrilação atrial é a arritmia mais comum nos pacientes em
Hemodiálise, a prevalência varia, porém pode chegar a 36% com
avançar da faixa etária e somado a comorbidades como HAS, DM
e histórico de doença arterial coronariana.
Em pacientes doença isquêmica prévia ou Insuficiência cardíaca a atenção deve ser redobrada pela incidência aumentada de
arritmias ventriculares e supraventriculares.(12)

INFECÇÃO DO ACESSO
O risco de infecção quando realizada a diálise por cateter é
bem maior em relação à diálise por fístula e corresponde a 75% dos
casos de bacteremia em pacientes em TRS acontecem por infecção
do acesso vascular. (13) Além disso, a infecção por cateter é mais
grave, em virtude da proximidade com o coração, portanto deve-se
separar a conduta do processo infeccioso no cateter e na FAV.
Devemos lembrar que os pacientes em Diálise são imunossuprimidos, o que somado a fatores como alimentação inadequada
e comorbidades, facilita o processo de contaminação.
Em um estudo realizado (14) com 164 pacientes em diálise
com coleta de cultura de SWAB 85,7% foram positivos, além disso
nesse estudo mostrou-se a maioria absoluta das bactérias causa-
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doras Gram Positivas, sendo o Staphylo aureus o principal agente;
outros agentes apresentam menor prevalência como Pseudomonas, klebsiella, enterobacter, enterococcus
Contaminação:
•

A manipulação constante de dispositivos pela equipe médica/
enfermagem, somados à colonização natural da pele durante
a passagem dos cateteres;

•

Protocolos específicos de higiene e de profilaxia contra contaminação devem ser implantados nos centros de diálise para
diminuir as infecções.

CATETERES
A suspeita diagnóstica deve ser levantada sempre que ocorrerem
sinais de febre ou bacteremia. O diagnóstico definitivo somente com o
resultado da cultura da ponta do cateter ou das hemoculturas (central coletada do lúmen do cateter, e periférica - coletada de veia periférica).
Conduta:
•

Em algumas situações é recomendada a retirada do cateter,
como em situações de septicemia, ausência de melhora clínica
após 72h de antibioticoterapia, crescimento de S. aureus ou
fungos nas hemoculturas.

•

Iniciar antibioticoterapia, inicialmente empírico com cobertura
para Gram positivos e Gram negativos, sendo posteriormente
guiado pelo antibiograma.

239

s
u
m
á
r
io

FAV E ENXERTOS
Importante a observação sobre a presença de bacteremia e/ou
sinais flogísticos.
Conduta:
•

O surgimento de edema/dor/calor/eritema deve orientar o início
de antibioticoterapia.

•

A presença de bacteremia e sinais flogísticos deve guiar a cobertura antibiótica endovenosa empírica para Gram positivos e
negativos, realizando ajuste a partir do antibiograma.

•

Sinais flogísticos e ausência de bacteremia podem permitir antibioticoterapia por via oral de forma empírica.

ANEMIA
O quadro de anemia mais clássico é a anemia normocítica e
normocrômica, geralmente causada por deficiência de eritropoetina;
Além da hemoglobina (Hb), o ferro sérico, a ferritina e a saturação de transferrina são fundamentais na avaliação do paciente;
A recomenda-se a análise da hemoglobina mensalmente e o
perfil de ferro trimestralmente, caso o paciente esteja realizando a
reposição endovenosa de ferro deve-se aguardar uma semana para
a nova análise do exame.

ERITROPOETINA
•

Para repor eritropoetina é fundamental que os estoques de ferro
estarem dentro da normalidade, portanto deve-se iniciar a repo-
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sição somente após a concentração de ferro adequada e após
o tratamento de todas as outras causas de anemia.
•

A meta esperada é de Hb entre 10 - 12 g/dL
Atenção:

•

Valores de Hb > 12 são associados a uma maior taxa de eventos tromboembólicos.

•

O objetivo da reposição será aumentar a Hb desse paciente
com uma elevação esperada de 1,0 a 2,0 g/dL por mês.

•

A reposição é recomendada quando a Hb for < 10 g/dL.
FERRO

•

A reposição do ferro é fundamental, pois a sua deficiência
leva a um alto índice de falha de correção da anemia com
reposição da eritropoetina;

•

A reposição deverá ser endovenosa, sendo definida conforme
os valores da saturação de transferrina e os níveis de ferritina.
ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA B12

É importante sua reposição, porém somente em pacientes que
apresentam deficiência.
DIÁLISE PERITONEAL
A diálise peritoneal (DP) começou a ser usada na década de 1920
para tratamento de injúria renal aguda (IRA). O primeiro paciente salvo
pela prática foi apenas em 1946. Na época, a solução usada causava,
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frequentemente, hiperhidratação e hipercloremia. Com o passar do tempo suas indicações mudaram e as soluções foram aperfeiçoadas (15).
Hoje, a DP funciona da seguinte forma: a solução dialítica é infundida para dentro da cavidade peritoneal através de um catéter peritoneal (o qual é permanente e indolor, e implantado por um nefrologista
ou cirurgião), o líquido infundido apresenta elevada osmolaridade e
em função do gradiente osmótico com a circulação capilar peritoneal,
provoca o efluxo de líquido e dos solutos diluídos nele a partir do sangue capilar. Assim, as toxinas, solutos e líquido em excesso no sangue
atravessam a membrana peritoneal e se juntam ao líquido dialítico. Por
fim, a solução é drenada junto com solutos e o excesso de líquido. (5).
A composição, quantidade e frequência das infusões de líquido de diálise varia conforme a necessidade clínica do paciente e a
função renal residual (FRR) (a ausência de FRR é indicada por <100
ml de urina diários (2). Alguns estudos mostram que a manutenção
da FRR, em pacientes dialíticos melhora o prognóstico. Alguns dos
potenciais agressores a FRR são (2): Radiocontraste administrado intravenoso ou intra arterial; Aminoglicosídeos; AINES, incluindo
inibidores da cox 2; Depleção de volume de fluidos extracelulares;
Obstrução de trato urinário; Hipercalcemia; Retirada da terapia imunossupressora de um rim transplantado.
QUANDO INDICAR DIÁLISE PERITONEAL?
Tabela 2 - Situações em que a diálise peritoneal está fortemente indicada.
• Crianças até cinco anos de idade;
• Portadores de insuficiência cardíaca congestiva grave e portadores de próteses valvares;
• Pacientes que residem longe do centro de hemodiálise;
• Pacientes com dificuldade de acesso vascular para hemodiálise;
• Pacientes com necessidade de autonomia/independência por motivos pessoais ou profissionais.
Fonte: adaptado de PECOITS, et al (2014).
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Existem duas modalidades de DP (5):
1. Diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC), ou manual;
Paciente realiza 4-5 trocas durante o dia. Cada troca dura
em torno de 30 minutos e é realizado pelo próprio paciente ou um
familiar igualmente treinado, em ambiente mais limpo possível para
evitar infecção. A troca consiste em:
1.

Conectar ao catéter um equipo em Y;

2.

Drenar o líquido que já estava na cavidade peritoneal para
uma bolsa vazia;

3.

Infusão de uma nova solução dialítica;

4.

Desconexão do equipo, fechamento do cateter e curativo.

2. Diálise peritoneal automatizada (DPA), ou na cicladora.
Nessa modalidade é necessária a presença de uma máquina
cicladora. Esta é programada pela equipe de saúde para que as
trocas sejam realizadas na casa do paciente durante a noite. São
3-5 ciclos, após os quais o paciente desconecta-se.
Uma forma de explicar para o paciente de forma mais simplificada
e didática é possível encontrar no site: https://www.kidneypatientguide.org.uk/pdanim.php. Entre as duas modalidades, a escolha é
conforme preferência do paciente.
Existem algumas contraindicações (quadro 2) e complicações mais frequentes na DP. A complicação mais comum é a peritonite, muitas vezes causada pela contaminação durante a troca
das bolsas dialíticas (5). Quanto mais recorrente as peritonites,
maior a deterioração da permeabilidade peritoneal, o que leva a
uma diálise inadequada e a consequente necessidade de mudança
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de modalidade de TRS. O tratamento da peritonite é realizado com
o acréscimo de antibióticos ao dialisato. (16)
Quadro 2 - Contraindicações para a diálise peritoneal.

Fonte: BARRETTI (2004).

PERITONITE
Pode ser primária (relacionada à troca de bolsas ou relacionada
ao cateter) ou secundária (relacionada a patologia subjacente do trato
gastrointestinal ou adquirida por via hematogênica). A clínica inclui dor
abdominal, turvação do efluente peritoneal (muitas vezes não percebidos
por pacientes em DPA, pois o líquido não fica armazenado pós ciclagem),
febre (> 37.5º C), náusea, vômito ou diarréia. Algumas vezes, hipotensão
também pode estar associada, principalmente na vigência de sepse.
Em relação a dor abdominal, varia conforme etiologia, costuma
ser mais importante nas peritonites de origem estreptocócica e fúngi-
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ca. Quanto a localização, a de caráter primário costuma ser mais difusa
ao contrário das secundárias, que além de serem mais localizadas,
também podem apresentar conteúdo fecal no líquido peritoneal.
Avaliação laboratorial do líquido peritoneal:
•

Coloração de Gram e culturas; → A cultura é positiva em até 95%
dos casos de peritonite.

•

Contagem celular; → principal achado na peritonite bacteriana
é leucócitos acima de 100 células / mm3; Aumento de linfócitos
costuma estar relacionado à etiologia fúngica ou micobactéria.

•

Amilase. → pode ser útil para diferenciar etiologia secundária,
estando aumentada nesses casos.

Etiologias mais comuns:
•

Primária: Staphylococcus coagulase-negativa;

•

Secundária: agentes múltiplos ou entéricos, como Bacteroides;

•

Fúngica: Candida sp..

Diagnóstico: Devido à alta morbimortalidade, dá-se o diagnóstico presuntivo o mais rápido possível na presença de efluente turvo ou dor
abdominal em paciente tratado com DP. Assim, trata-se empiricamente até que haja exclusão ou confirmação diagnóstica. O diagnóstico
confirmatório é feito na presença de 2 ou mais dos seguintes critérios:
1.

Características clínicas consistentes (dor abdominal ou efluente
turvo);

2.

Contagem de glóbulos brancos no líquido peritoneal maior do
que 100 células/mm3 (ou 0,1 x 109/L) após a permanência de
tempo de pelo menos duas horas) e a percentagem de neutrófilos é maior do que 50 por cento;
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3.

Cultura de efluente positiva.

Diagnósticos diferenciais:
•

Dor abdominal (19): Suspeitar em outras patologias características
em adultos, levando em consideração seu caráter, epidemiologia,
características, intensidade, localização, entre outros. Lembrar que
a pancreatite também pode ser causa de fluido peritoneal turvo.

•

Efluente peritoneal turvo:
Quadro 3 - Causas de efluente peritoneal turvo.

Não celular

Produção excessiva de fibrina, ascite quilosa, linfoma, constipação severa, tempo aumentado de troca de fluidos.

Celular

- Células atípicas: linfoma ou outra doença maligna;
- Neutrófilos: Além de infecção bacteriana, exposição a certos
medicamentos (anfotericina, vancomicina), carcinoma de células
renais, pancreatite e outras doenças retroperitoneais, leucemia,
doença intra-abdominal, linfoma e dialisato de icodextrina.
- Eosinófilos: Além de infecção bacteriana, infecções fúngicas
e virais, reações alérgicas, efeitos de drogas (como a vancomicina), logo após a colocação do cateter como resultado
da insuflação de CO2 durante a laparoscopia, após peritonite, dialisado de icodextrina, vancomicina intraperitoneal.
- Monócitos: além de infecção bacteriana, infecção micobacteriana e dialisato de icodextrina .
- Eritrócitos: Trauma durante a colocação do cateter de diálise e
distúrbios ginecológicos, ovulação ou menstruação. O dialisato com
sangue pode ocorrer ocasionalmente com peritonite infecciosa.
Fonte: própria (2020).

TRATAMENTO
•

Gram positivos: vancomicina ou cefalosporina de primeira geração
(ex. cefazolina). Em centros com alta prevalência de agentes meticilina resistente (MRSA) é recomendado o uso de vancomicina;
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• No caso de S. aureus, é recomendado adicionar rifampicina,
caso paciente obtenha resposta mínima ou nenhuma após
48h do início do tratamento.
•

Gram negativos: cefalosporinas de terceira ou quarta geração
(ex. cefepime ou ceftazidima), aminoglicosídeos ou aztreonam
(beta lactâmico);

•

Fungos (20): Ocorre em 1-4% dos casos, a maioria causada
por Candida spp., o tratamento, nesse caso empírico, é fluconazol 200 mg no 1° dia, seguido de 100 - 200 mg/dia. O cateter
deve ser retirado.

•

Polimicrobiota: metronidazol + vancomicina + aminoglicosídeo
ou ceftazidima. Muitas vezes, associado a retirada do catéter e antibioticoterapia por mais duas semanas após retirada do mesmo.

•

Profilaxia fúngica (20): O uso de antibioticoterapia por tempo
prolongado pode aumentar a suscetibilidade do paciente a uma
peritonite fúngica. Porém, ainda não há evidências consolidadas
de como fazer essa profilaxia.

Caso o efluente continue turvo após 05 dias de tratamento, é indicado
a retirada do catéter.
Em relação ao controle clínico dos pacientes em DP, são necessários
alguns exames para controle da doença, são estes (4):
1. Mensalmente: hematócrito, hemoglobina, sódio, potássio, cálcio,
fósforo, creatinina e glicemia para pacientes. diabéticos;
2. Trimestralmente: hemograma completo, índice de saturação de
transferrina, dosagem de ferritina, fosfatase alcalina, PTH, glicemia,
Proteínas totais e frações e hemoglobina glicosilada para diabéticos
(alvo de 7% de hemoglobina glicada);
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3. Semestralmente: Vitamina D, Colesterol total e frações, triglicérides.
Realizar o KT/V semanal de uréia, através da dosagem da uréia sérica e
no líquido de diálise peritoneal. Para pacientes que apresentam função
renal residual, realizar depuração de creatinina, através da coleta de urina
de 24 horas e depuração de uréia, através de coleta de urina de 24 horas;
4. Anualmente: alumínio sérico, TSH, T4, Rx de tórax em PA e perfil,
ultrassonografia renal e de vias urinárias, eletrocardiograma;
5. Exames eventuais: teste do desferal na suspeita de intoxicação pelo
alumínio; na suspeita de peritonite, análise do líquido peritoneal com
contagem total e diferencial de leucócitos, bacterioscopia pelo gram e
cultura; teste de equilíbrio peritoneal, no início do tratamento e repetir
nos casos de redução de ultrafiltração e/ou inadequação de diálise.
Para o teste de equilíbrio peritoneal é necessário realizar uma dosagem sérica de creatinina e duas dosagens de creatinina no líquido
peritoneal, em tempos diferentes, e três dosagens de glicose no líquido
peritoneal, em tempos diferentes.
•

Existem algumas situações em que o aumento da dose da diálise deve ser considerado:

•

Neuropatia urêmica;

•

Pericardite urêmica;

•

Náusea e vômito sem causa aparente;

•

Distúrbio do sono;

•

Síndrome das pernas inquietas;

•

Prurido;

•

Hiperfosfatemia refratária a medidas clínicas;

•

Hipervolemia;
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•

Hipercalemia;

•

Acidose metabólica refratária à reposição de bicarbonato;

•

Anemia.
Quadro 4 - Vantagens e desvantagens entre a
hemodiálise com relação a diálise peritoneal.

VANTAGENS

DIÁLISE PERITONEAL

HEMODIÁLISE

•Por ser um método contínuo e
lento, ocorre menos instabilidade
hemodinâmica, menor variação
da pressão e do peso e melhor
controle da anemia;
•Também por ser contínuo,
permite maior liberdade na dieta;
• Maior flexibilidade nos
horários das trocas;
• Maior liberdade para viajar, basta
levar o material e escolher um
local limpo para realizar a troca;
•Uma única visita por mês para
coleta de exames e consulta médica;
•Preserva por mais tempo a função
renal residual do paciente. Até mesmo
100 ml de diurese ajudam na remoção
de substâncias tóxicas e líquidos e
contribui para uma sobrevida maior;
• Possibilidade de retorno
ao trabalho e à escola;
• Maior possibilidade de
desenvolvimento físico e
crescimento para as crianças;
• Preservação dos vasos dos
membros superiores.

• Resposta rápida em pacientes
em emergências clínicas como
hipercalemia refratária, uremia,
toxicidade por drogas, entre outros;
• Vínculo continuado com as
equipes médicas e enfermagem;
• Contato com outros pacientes
que possuem a mesma
necessidade de tratamento;
• Correção rápida dos
distúrbios hidroeletrolíticos
e remoção de líquidos.
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DESVANTAGENS

• Risco de infecção, se não
forem observados os cuidados
adequados durante a troca;
• Necessidade de um cuidador, caso
o paciente seja cego ou tenha alguma
limitação de destreza manual;
• Necessidade de um espaço em casa
para estocar o material de diálise.

• Necessidade de locomoção
e horários fixos para a
realização do tratamento;
• Maior risco de infecção pelo
cateter e pelo contato com
o ambiente hospitalar;
•Maior instabilidade
hemodinâmica, maior perda de
peso e hipotensão arterial;
• Em virtude de ser um método
intermitente, necessita maior
controle da dieta e de maior
ingestão hídrica nos intervalos
das sessões de hemodiálise.

Fonte: própria (2020).
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INTRODUÇÃO
O transplante renal é uma das modalidades de terapia renal
substitutiva e é o tratamento ideal para pacientes com doença renal
crônica, estando em terapia dialítica ou não (transplante preemptivo). Quando comparado à diálise, proporciona sobrevida duas
vezes maior, melhor qualidade de vida e menor custo aos sistemas de saúde em longo prazo. Entretanto, no Brasil, o número de
pacientes que aguardam na lista de espera para um transplante
excede largamente o número de doadores.

INDICAÇÕES
Virtualmente, todos os pacientes com doença renal crônica
avançada são candidatos a transplante renal. Para tal, precisam, antes,
ser submetidos a uma avaliação criteriosa, ter uma expectativa de vida
superior a 5 anos e não apresentar nenhuma contraindicação.
Na avaliação para indicação de transplante renal, inicialmente
são realizados uma anamnese e exame físico completos. Além disso,
é necessária uma abordagem por equipes de nefrologia e de transplante, com explicação de todos os aspectos com relação à cirurgia,
possíveis complicações e sobre a vida após o transplante. Nesse
sentido, a avaliação psicológica é um pilar fundamental. Outras patologias também precisam ser investigadas e manejadas, visando adequado estado de saúde do paciente, tratamento de comorbidades e
rastreio de doenças, sendo assim, o acompanhamento com odontologista, nutricionista e ginecologista ou urologista é recomendado.
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DOADORES
A doação pode se dar de duas formas: através de doador
vivo (relacionado ou não relacionado) e de doador falecido. Os potenciais doadores vivos são também submetidos a exames clínicos
e laboratoriais para avaliação da função renal, do risco cirúrgico e
de condições que acarretem riscos de doença renal futura no doador ou que possam contraindicar a doação.
O QUE DIZ A LEI?
Desde março de 2001, está estabelecido, na lei 10.211, que:
• Poderá ser realizada a captação de órgãos de doador falecido após diagnóstico de morte encefálica e mediante autorização da família;
• É permitido à pessoa juridicamente capaz de dispor órgãos e tecidos para fins terapêuticos ou para transplantes, de forma gratuita para cônjuge e parentes até
de 4° grau ou para qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial.

Resumidamente, para se enquadrar como doador vivo, a
pessoa deve ter um exame físico normal, dois rins funcionando
normalmente e sem anormalidades na artéria renal, além de ter
grupo sanguíneo ABO compatível e ter um painel HLA compatível.
Caso seja hipertenso, deve ter bom controle tensional. A presença
de diabetes mellitus, doença vascular, insuficiência pulmonar, vício
em drogas, neoplasia e/ou sorologias positivas para HIV ou outras
infecções graves contraindica a doação. O doador também deve
ser normal do ponto de vista emocional, estar informado e bem
esclarecido acerca do procedimento, dos riscos e benefícios e das
implicações futuras. Ademais, não pode ser coagido e nem ser
recompensado financeiramente pelo seu ato.
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COMPATIBILIDADE DOADOR - RECEPTOR
Tabela 1 - Contraindicações de transplante renal.

Fonte: MANFRO, et al (2014).

A compatibilidade doador-receptor depende de três fatores
principais: do grupo sanguíneo ABO, do antígeno leucocitário humano (HLA; MHC) e da prova cruzada (cross-match). O grupo sanguíneo é um fator determinante para o emparelhamento de receptor-doador a fim de evitar a rejeição hiperaguda.
A semelhança entre antígenos HLA (MHC) também é analisada,
entretanto a incompatibilidade parcial não contraindica o procedimento, especialmente após o surgimento de modernas terapias imunossupressoras. O complexo principal de histocompatibilidade (MHC; o
mesmo que HLA em humanos) apresenta duas isoformas principais,
classe I e II, que são responsáveis pela apresentação de antígenos e
fazem parte do sistema imune adaptativo. Os genes que codificam
essas moléculas são de herança codominante e apresentam extenso
polimorfismo na população. Quanto maior a similaridade entre o HLA
de doador e de receptor, melhores as taxas de sucesso do enxerto.
O teste de rastreamento de anticorpos previamente formados em
um potencial receptor é realizado para avaliar o grau de sensibilização
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desse paciente a antígenos HLA comuns na população em geral. Tais
anticorpos são formados após exposição prévia a antígenos HLA estranhos, em transfusões sanguíneas prévias, transplantes prévios e/ou
gestação. O resultado do teste é fornecido em porcentagem e quanto
mais alta reflete maior incompatibilidade com o grupo de doadores.
Nesse sentido, para avaliar a existência de anticorpos dirigidos
contra o HLA do doador é realizada a prova cruzada (cross-match).
Nesse exame, adicionam-se linfócitos do doador e uma quantidade
de soro do receptor e observa-se a presença de resposta citotóxica.
Se essa resposta for positiva, ou seja, o receptor possui anticorpos
contra o HLA do doador, o transplante não poderá ser realizado porque
ocorrerá rejeição do novo órgão. Há também a possibilidade do cross-match virtual, advento que possibilita prever o resultado de uma prova
cruzada, reduzindo tempo necessário para o resultado e o tempo de
isquemia, determinante para o sucesso do transplante.

FILA DE ESPERA
Os candidatos a receber um transplante de rim de doador
cadáver entram em uma fila regional, que passa a compor a fila
estadual de transplantes de rim, coordenada pelo Sistema Nacional
de Transplantes. Após a alocação de um órgão, a seleção de um
receptor nessa “fila” é determinada por:
Imagem 1 - Representação esquemática dos fatores determinantes
para seleção de receptor de transplante renal.

Fonte própria, 2020.
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•

Podem ser considerados como urgência aqueles pacientes que
não possuem mais nenhuma via de acesso venoso e tampouco
peritônio viável para realização de terapias dialíticas.

•

Receptor criança menor de 12 anos tem preferência quando o
doador for da mesma faixa etária.

Atualmente, o tempo de espera na lista de transplantes é de aproximadamente 4 anos e cerca de 10% dos pacientes na fila morrem sem
ter recebido o órgão. Com o objetivo de diminuir a disparidade entre o número de pessoas na fila e o número de órgãos alocados para doação, foram estabelecidos critérios expandidos de doação cadavérica, que passaram a incluir: doadores com mais de 60 anos; com mais de 50 anos e
história de hipertensão arterial sistêmica e/ou creatinina >1.5mg/dL e/ou
morte por acidente vascular encefálico. Essas características conferem
maior risco de perda do enxerto e por isso esses rins são destinados a
receptores em que a expectativa de sobrevida no programa dialítico seja
inferior àquela pós-transplante. Isso porque, receber um rim melhora significativamente a qualidade de vida em relação a permanência em diálise.

PRÉ-OPERATÓRIO
Na admissão hospitalar para o transplante renal, o paciente
deve ser minuciosamente entrevistado e examinado, buscando condições intercorrentes que representam risco, como infecções e sintomas relacionados com a cardiopatia isquêmica, hepatopatia crônica
ou aguda, cerebrovasculares e insuficiência vascular periférica.
Tem caráter eletivo para receptores de doador vivo, que ocorre,
aproximadamente, 2 dias antes da cirurgia. Os pacientes têm a investigação completa antes do transplante e recebem diálise programada 1 ou 2
dias antes da cirurgia. No hospital realizam exames pré-operatórios ba-
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sais como hemograma completo, glicemia, função renal, função hepática
e coagulograma, cultura de urina, eletrocardiograma e radiografia de tórax, que servem de parâmetro para o acompanhamento pós-transplante.
Ademais, tem caráter de urgência nos receptores de doador falecido. A decisão de dialisar antes da cirurgia deve ser tomada levando
em conta o tempo desde a última sessão de hemodiálise e a presença
de hipervolemia importante ou de distúrbios hidroeletrolíticos ou acidobásicos significativos. Mas, caso necessária, deve ser realizada por 2 a
3 horas e sem anticoagulantes, deixando o paciente 1 a 2 kg acima do
peso seco, visto que não é desejável produzir um estado de hipovolemia, que comprometeria a perfusão adequada do órgão transplantado.
Os pacientes em diálise peritoneal devem ter a cavidade peritoneal esvaziada antes de serem levados ao bloco cirúrgico e o
líquido deve ser submetido a contagem de leucócitos, exame bacterioscópico e bacteriológico. Além disso, pode ser necessária a realização de outros exames urgentemente, além dos solicitados para
os receptores de doadores vivos, como sorologias para agentes infecciosos, avaliação pancreática e dislipidemia.
A hidratação é iniciada, na maioria das vezes, no transoperatório, desde que haja condições cardíacas adequadas. É recomendado
que o paciente tenha o volume intravascular expandido com solução
fisiológica (balanço hídrico positivo de 20 a 30 mL/Kg), de modo que
até a abertura das pinças vasculares esteja aproximadamente 5% acima do peso seco estimado. Entretanto, nos pacientes que receberão
globulina antitimocitária no trans ou pós-operatório, como nos casos
de rejeição corticorresistente e pré-sensibilizados, a hidratação deve
ser menos vigorosa, não ultrapassando 2 a 3% do peso seco. Ambos
são utilizados em pacientes com painel imunológico intermediário.
A medicação imunossupressora é iniciada, em geral, 1 a 2 dias
antes do transplante para os receptores de rins de doadores vivos, e 4
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a 6 horas antes para os receptores de órgãos de doadores falecidos. O
Basiliximab é administrado na dose de 20 mg, por meio de infusão de 30
minutos, 2 horas antes da cirurgia e o Daclizumab é administrado no pré-operatório, por uma infusão de 1 mg/Kg/peso, durante 15 a 30 minutos.
Por fim, inicia-se, antes do transplante, a profilaxia anti-infecciosa do período perioperatório, que tem como finalidade prevenir
infecções cirúrgicas, principalmente da ferida operatória. Geralmente
é feita com uma cefalosporina, que deve ser administrada 2 horas
antes da cirurgia e mantida por até 48 horas após. Como exemplo,
temos a administração da Cefazolina, 1g, IV, pré-operatória e mantida
com ajuste de dose para a função renal no pós-operatório.

CIRURGIA
Antes da cirurgia, realizam-se alguns procedimentos iniciais,
como: jejum de, pelo menos, 6 horas, banho com uso de sabonete
antisséptico, infusão intravenosa de soro, lavagem e demarcação da
área cirúrgica e administração de medicação pré-anestésica. A captação de órgãos do doador falecido é iniciada com o preenchimento dos
critérios de diagnóstico de morte encefálica e autorização da família.
Depois, são necessários exames como função renal e sorologias para
Chagas, hepatites B e C, citomegalovírus e HIV, sendo que quando
positivo, exceto para citomegalovírus, são considerados inaptos para
doação. Torna-se importante salientar que o doador vivo, se apresentar
Chagas, pode tentar realizar o tratamento e posterior doação do rim.
Além disso, ao estabelecer o diagnóstico de morte cerebral, muitos
cadáveres estão hipovolêmicos, sendo necessária a administração
imediata e constante de aproximadamente 1L/hora de solução salina
0,9% e, quando necessário o uso de substâncias vasopressoras para
obter normotensão, utiliza-se dopamina ou noradrenalina.
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Quando outros órgãos são retirados, os rins são removidos após
a perfusão e retirada dos demais. A nefrectomia bilateral no cadáver é
realizada por incisão xifopúbica e a nefrectomia no doador vivo é feita
por lombotomia. Os rins, então, são imediatamente reperfundidos com
a solução padrão de CPK. Após, é acondicionado em saco plástico
estéril e conservado envolto em solução de Ringer ou solução salina
0,9% a 4ºC em caixa de isopor com gelo de água.
Na cirurgia ocorre a isquemia fria, que se refere ao período em que
o rim é retirado do doador e acondicionado em um recipiente com gelo até
o momento em que é transplantado. Esse processo reduz a atividade da
bomba sódio e potássio, diminuindo o metabolismo renal e permitindo que
o órgão se mantenha viável por mais tempo. No transplante com doador
falecido, esse tempo deve ser idealmente menor que 24 horas, pois acima
deste os resultados passam a ser progressivamente piores. No transplante
com doador vivo, devido ao fato de as cirurgias de captação e implantação ocorrerem simultaneamente, o tempo é virtualmente igual a zero. Já a
isquemia quente se refere ao período que se inicia com a retirada do órgão
do recipiente resfriado e se encerra com a abertura das pinças vasculares
e reperfusão do órgão no receptor. Equivale ao tempo de confecção das
anastomoses vasculares e é igual no doador vivo e falecido, devendo ser
entre 30 a 60 minutos, dependendo da complexidade da técnica cirúrgica.
A incisão cirúrgica no receptor é paramediana retal externa em
J na região ilíaca, estendendo-se desde a borda lateral do púbis, obliquamente, até 3 a 5 cm abaixo da borda inferior da 12ª costela. A veia
renal é anastomosada na veia ilíaca externa e a artéria renal é anastomosada na artéria ilíaca externa, ambas terminolateralmente. O tempo
médio de duração das anastomoses vasculares é de 30 a 40 minutos.
Já o reimplante ureterovesical geralmente é realizado segundo a técnica de Lich-Gregoir ou Leadbetter-Politano. Entretanto, quando as
condições de vascularização de ureter do rim doado não são satisfatórias ou houver anormalidades pieloureterais, se emprega a técnica
Gilvernet, com utilização do ureter do receptor. Após a implantação do
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rim, este começa a funcionar, produzindo urina e iniciando a depuração do sangue, eliminando todos os produtos tóxicos do organismo,
podendo ocorrer o funcionamento imediato, sem a necessidade de
diálise, ou levar algumas semanas, precisando de diálise.
Por fim, os pacientes ficam com o cateter duplo jota no ureter
por três semanas e sonda vesical de demora por cinco dias após o
procedimento cirúrgico.

IMUNOSSUPRESSÃO
Para o sucesso do transplante, é necessário o tratamento crônico com drogas imunossupressoras, que leva aos efeitos desejados
de prevenção da rejeição ao enxerto. Entretanto, este pode ocasionar eventos adversos variados e maior suscetibilidade a infecções e
neoplasias, que necessitam de diagnóstico precoce e de tratamento
específico. A imunossupressão de manutenção após o transplante renal consiste em regimes variados de combinação entre drogas com
diferentes mecanismos de ação.
Existem diversos agentes farmacológicos que são utilizados. A
ciclosporina é um agente inibidor da calcineurina, que é a enzima-chave para a ativação dos linfócitos. Necessita de monitorização laboratorial, sendo o método mais específico a cromatografia líquida de alta
performance (HPLC), mas, na prática clínica, avalia-se o nível sanguíneo de ciclosporina na concentração mínima (C0) ou “vale”. Os efeitos
adversos incluem nefrotoxicidade, hirsutismo, hipertensão, hiperlipidemia, hiperplasia gengival e neurotoxicidade. O uso durante a gestação
não está associado ao aumento de risco de malformações fetais e é
considerado categoria C pelo Food and Drug Administration (FDA).
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O tacrolimo também é inibidor da calcineurina, sendo utilizado
em substituição à ciclosporina e monitorado com o nível do “vale” (C0).
Pode provocar nefrotoxicidade e está relacionado a incidência maior
de diabetes pós-transplante e menor de hipertensão, dislipidemia e
efeitos cosméticos. Não há relatos de teratogenicidade decorrente do
seu uso na gravidez e é considerado categoria C pelo FDA.
A azatioprina, primeiro imunossupressor utilizado, é um agente
que interfere na síntese de DNA a partir dos nucleotídeos e, portanto,
na proliferação dos linfócitos. A monitorização não é realizada na rotina
da prática clínica. Os principais eventos adversos são relacionados à
depressão medular, hepatotoxicidade e elevada incidência de câncer
de pele. Raramente ocorrem malformações graves se usadas durante
a gravidez, sendo considerada categoria D pelo FDA.
O micofenolato mofetil é um agente antiproliferativo, que interfere
na síntese de purinas, sendo altamente eficaz em combinação com os
inibidores da calcineurina e substitui o uso da azatioprina. A monitorização não é realizada na prática clínica. Os principais efeitos colaterais são
gastrointestinais, infecções e alterações hematológicas. Não se recomenda o uso durante a gestação, sendo considerada categoria D pela
FDA. O micofenolato sódico apresenta o mesmo mecanismo de ação,
mas alguns pacientes apresentam melhor tolerância gastrointestinal.
Rapamicina ou sirolimus bloqueiam a proliferação linfocitária ao
inibir uma molécula ubíqua e essencial ao crescimento e à proliferação
celular, a proteína alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR). O método de eleição da monitoração é a cromatografia líquida de alta performance (HPLC) combinada com detecção ultravioleta. Os eventos
adversos incluem toxicidade podocitária e proteinúria, dislipidemia, hiperglicemia, úlceras orais e linfedema, entretanto, apresenta potencial
antitumoral. Contraindicado na gravidez, sendo categoria D pelo FDA.
Além desse inibidor da mTOR tem o everolimo, utilizado predominantemente em associação com a ciclosporina em doses reduzidas.
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Os corticoides exercem efeitos imunossupressores ao interferir
em vias de transcrição genética celular. A monitoração clínica não é
realizada de rotina. Apresentam diversos efeitos colaterais não só sobre o metabolismo da glicose, lipídios, água e eletrólitos, como ainda
hipertensão arterial, catarata, obesidade, distúrbios do crescimento
e necrose asséptica do fêmur, que podem contribuir para maior mortalidade após o transplante.
Dentre os agentes biológicos há os anticorpos policlonais antilinfócitos, como a globulina antitimocitária, que contém anticorpos que
reagem com múltiplas moléculas da superfície de linfócitos T. A atividade clínica é avaliada pela monitorização do número de linfócitos T
CD3+ no sangue periférico. Os efeitos colaterais são a síndrome do
primeiro uso, erupções cutâneas com prurido, leucopenia, plaquetopenia e doença do soro. Ademais, os anticorpos monoclonais anti-CD3
geram a depleção de células T por lise celular, causando linfopenia
acentuada. O controle da dose é feito pela contagem dos linfócitos
CD3+ no sangue. Os efeitos colaterais são semelhantes aos descritos
anteriormente, porém, com maior intensidade e frequência.
Por fim, outra classe dos agentes farmacológicos são os anticorpos monoclonais antirreceptores de IL-2, como o Basiliximab,
que se liga à cadeia α do IL-2R, bloqueando-o, sem induzir a ativação. Não há benefício em monitorar os níveis séricos. Os efeitos
colaterais são praticamente inexistentes.

PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO
No pós-operatório imediato, é necessário controle cuidadoso dos
sinais vitais, diurese e hidratação do paciente. A monitoração do pH,
bicarbonato venoso, Na+, K+, hematócrito e hemoglobina é relevante.
Deve ser realizado um ecodoppler de vasos renais no rim transplantado
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para avaliar a perfusão renal. É necessário sempre se atentar aos sinais
de uma possível rejeição subclínica. Caso essa suspeita exista, a biópsia renal auxilia no diagnóstico. A hidratação será realizada levando em
conta a diurese, perda volêmica e outros dados clínicos do paciente.
No caso do fluxo urinário, ele inicialmente pode ser elevado, normalizando-se nos dias subsequentes. Pode haver também anúria, com etiologia
relacionada a complicações vasculares; fístula urinária ou obstrução ureteral; oligúria, podendo levar à suspeita de hidratação insuficiente, obstrução
urinária ou necrose tubular aguda; e hematúria, que pode ser decorrente do
implante ureteral e, em alguns casos, levar à obstrução da sonda vesical.

COMPLICAÇÕES
Existe uma grande variedade de complicações relacionadas ao
transplante renal. Dentre elas, destacam-se a rejeição do enxerto e as
infecções. Como causas prevalentes de mortalidade podemos incluir,
além das infecções, distúrbios cardiovasculares e neoplasias malignas.

NECROSE TUBULAR AGUDA
Corresponde a um processo isquêmico. Essa complicação pode levar a anúria e não funcionamento do enxerto. Tende a se resolver espontaneamente com o tempo e adequada condição hemodinâmica do paciente.

REJEIÇÃO
A rejeição é uma das complicações mais temidas. Se a reação imunológica não for identificada e tratada adequadamente, pode levar à perda
do enxerto. Podemos classificar a rejeição em hiperaguda, aguda e crônica.
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•

Hiperaguda ou rejeição humoral

Acontece em minutos ou horas após o transplante, podendo surgir até mesmo no momento da cirurgia. Está relacionada a anticorpos
que agem contra o HLA, antígenos de células endoteliais ou antígenos
do sistema ABO. Transfusões sanguíneas, gravidez e transplante prévio
são situações que podem sensibilizar o paciente e induzi-lo ao surgimento de anticorpos Anti-HLA. Nesse tipo de rejeição, ocorre deposição
de anticorpos no endotélio dos glomérulos e da microvasculatura, levando à ativação do complemento, o que culmina em necrose do endotélio,
deposição de trombócitos e coagulação local. A clínica pode incluir dor,
febre e anúria/oligúria. Geralmente há perda do enxerto. Hoje, com o rastreio mais rígido, a incidência dessa complicação é extremamente baixa.
•

Aguda

Ocorre a partir do terceiro dia, com incidência maior entre 3 e
6 meses após o transplante. Pode ser de origem predominantemente
celular ou ter componentes humorais. A rejeição celular aparece como
infiltrados de linfócitos T principalmente em interstício e túbulos. Quando há participação humoral, esta se caracteriza por deposição de C4d
(produto da degradação do C4, componente do complemento) e células
inflamatórias nos capilares peritubulares. Com relação à clínica, podem
ocorrer quadros assintomáticos ou surgirem sintomas como hipertensão
arterial, oligúria, febre, edema e dor. O aumento do nível sérico de creatinina pode sugerir a ocorrência de rejeição aguda, especialmente nos
casos em que não há nenhum outro sinal. O tratamento costuma ser realizado com administração de glicocorticóides ou, em casos mais graves,
soro antilinfócito policlonal. A maioria dos casos consegue resolução.
•

Crônica

Está relacionada à degradação tardia do enxerto. Se caracteriza
por fibrose e alterações vasculares. A fisiopatologia pode estar relaciona-
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da com reações celulares, humorais ou uma combinação das duas. Manifestações clínicas incluem proteinúria, hipertensão e perda progressiva
da função renal. Uma rejeição aguda precoce pode ser fator de risco para
subsequente ocorrência de rejeição crônica. Não há tratamento eficaz.
Imagem 2 - Mecanismos de rejeição. A: Rejeição
hiperaguda. B: Rejeição aguda. C: Rejeição crônica.

Fonte: Townsend (2014).
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COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS
A taxa de complicações cirúrgicas pós-transplante varia entre 5
a 10%. A seguir, serão descritas as principais.

COMPLICAÇÕES VASCULARES
•

Estenose de artéria renal: complicação vascular mais frequente,
com prevalência de 3 a 23%. É uma complicação tardia. A clínica
envolve hipertensão arterial grave e aumento da creatinina. O diagnóstico pode ser feito através de Angio-TC ou Ressonância Magnética. O tratamento pode ser cirúrgico ou através de angioplastia
percutânea endoluminal. Na avaliação da recuperação, a melhora
da pressão arterial e da função renal são marcadores úteis;

•

Trombose de artéria renal: prevalência de 0,3 a 6,1%. Resulta,
em grande parte dos casos, na perda do enxerto. As manifestações podem incluir anúria súbita e ecodoppler evidenciando
ausência de fluxo na artéria renal;

•

Trombose de veia renal: prevalência de 0,5 a 4%. Tem grande
potencial de causar perda do enxerto, apesar de existir chance de salvamento se a intervenção cirúrgica ocorrer em até 1h
após o evento trombótico. Ocorre, em geral, na primeira semana
após o transplante. Pode manifestar-se com dor local, hematúria, oligúria e aumento da creatinina. Como método diagnóstico,
podemos utilizar o ultrassom.

COMPLICAÇÕES UROLÓGICAS
Estão entre as complicações cirúrgicas mais frequentes, com incidência entre 2,5 e 12,5%, constituindo um importante fator de morbidade. Dentro desse grupo, podemos incluir as fístulas e as obstruções
268

s
u
m
á
r
io

urinárias. Podem estar relacionadas à disfunção crônica do enxerto.
Raramente causam perda do órgão.
LINFOCELE
É uma complicação relativamente frequente, com incidência de 1
a 18%. Muitas vezes são assintomáticas, mas podem manifestar-se com
edema de membro inferior e aumento da creatinina. O diagnóstico pode
ser feito através de TC. No caso de linfoceles sintomáticas, o tratamento
é cirúrgico. A origem do fluido linfático pode ser de vasos linfáticos do hilo
renal ou da ruptura de algum linfático durante a cirurgia, no momento da exposição dos vasos ilíacos. A incidência dessa complicação pode ser reduzida com a ligadura cuidadosa dos vasos linfáticos durante o transplante.

INFECÇÕES
As infecções são comuns e estão entre as principais causas de morbimortalidade relacionada ao transplante renal. No primeiro mês, predominam as infecções nosocomiais. Em um período de 5 a 6 meses, predominam as infecções oportunistas e a reativação de vírus latentes. Em períodos
mais tardios, as infecções adquiridas na comunidade são mais prevalentes.
Os pacientes recebem profilaxia contra as infecções mais prevalentes nos primeiros meses após o transplante. Como exemplos
de agentes profiláticos, podemos citar: os antivirais, que são usados,
por exemplo, contra o citomegalovírus (CMV) e o vírus Epstein-Barr;
antibióticos visando à prevenção contra infecções do trato urinário e
infecções da ferida, além de sulfametoxazol-trimetropim contra Pneumocystis jiroveci, que pode causar pneumonias.
O CMV é uma importante causa de morbidade e mortalidade.
Aparece geralmente entre o primeiro e o quinto mês após o transplante. Em alguns casos, pode estar associado ou ser confundido com
episódios de rejeição. O quadro clínico pode incluir náuseas, vômitos,
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odinofagia, disfagia, diarréia e dor abdominal. Tanto como profilaxia,
como para tratamento, o valganciclovir oral apresenta boa eficácia.
O poliomavírus BK, vírus DNA, apresenta índice de infecção
de até 30%. É um vírus que pode ficar latente e ser reativado em decorrência da imunossupressão. Pode estar relacionado com lesões
significativas no órgão transplantado. O tratamento mais efetivo é a
redução da imunossupressão.

OUTRAS COMPLICAÇÕES

DISTÚRBIOS CARDIOVASCULARES (DCV)
Os DCV são fatores bastante prevalentes de morbimortalidade em pacientes submetidos ao transplante renal. Especialmente
em pacientes diabéticos, o risco de infarto agudo do miocárdio e
acidente vascular cerebral é superior ao da população em geral. Os
índices de doença arterial periférica e doença arterial coronariana
também são elevados. A hipertensão pode surgir em indivíduos normotensos, estando relacionada com estenose de artéria renal, uso
de corticosteróide, rejeição crônica, entre outros.

NEOPLASIAS MALIGNAS
Os pacientes transplantados apresentam taxas superiores à população geral de neoplasias, chegando a apresentar suscetibilidade cerca de 100 vezes maior. Como exemplos, podemos citar o sarcoma de
Kaposi, linfomas, câncer de colo de útero, câncer de pele, entre outros.
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DIABETES MELLITUS (DM)
Após o transplante renal, pode ocorrer o aparecimento de
DM, que pode ser secundário ao uso de medicações, como glicocorticóides e sirolimo (induzem à resistência insulínica), além de
inibidores da calcineurina (diminuem a síntese e excreção de insulina). O tratamento é o mesmo da população geral. O desenvolvimento de DM está relacionado a piores desfechos.

NEFROTOXICIDADE INDUZIDA POR
INIBIDORES DA CALCINEURINA (IC)
É necessário que a posologia desses medicamentos seja ajustada visando a encontrar uma dose que não permita rejeição e que, ao
mesmo tempo, cause o mínimo possível de efeitos colaterais.
Ademais, complicações como anemia, proteinúria, disfunção
óssea, distúrbios gastrointestinais, dislipidemia e outros podem surgir.

VIDA PÓS-TRANSPLANTE
Após o transplante, a qualidade de vida dos pacientes costuma
aumentar significativamente. As restrições dietéticas são menores, há
maior autonomia para a realização das atividades diárias, a dependência da diálise deixa de existir, os pacientes sentem-se mais saudáveis
e muitos relatam uma vida nova. Apesar de tudo isso, questões como
a possibilidade de perda do enxerto e retorno à hemodiálise, além da
necessidade de tratamento imunossupressor, que predispõe a algumas complicações, podem ocasionar insegurança e medo em muitos.
Nos primeiros meses, as consultas costumam ser semanais,
depois passam a ser mensais e, após o primeiro ano, a cada 2 a 6
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meses. Na avaliação dos pacientes, pode-se analisar glicose, lipídios, função renal, pressão arterial, proteinúria, entre outros.
As taxas de sobrevivência no primeiro ano são altas, chegando a 98% no caso de rins originados de doadores vivos e 95%
quando o doador é falecido. Com relação ao enxerto, em 10 anos a
funcionalidade se mantém em uma taxa de 50 a 60% em doadores
vivos e 40 a 50% no caso de doadores falecidos.
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55, 56, 58, 60, 62, 105, 106, 108, 140, 142,
156, 161, 166, 170, 179, 181, 182, 195,
207, 227, 237, 247, 261
T
terapia intensiva 40, 43
terapia renal 67, 198, 214, 217, 254
TFG 25, 27, 28, 29, 30, 31, 45, 46, 50, 51,
53, 67, 68, 69, 104, 128, 166, 174, 176,
178, 180, 181, 182, 183, 184, 194, 195,
196, 198, 203, 207, 220, 226
transfusões sanguíneas 61, 68, 257
transplante renal 45, 59, 87, 149, 175, 198,
210, 214, 226, 254, 256, 257, 258, 262,
265, 269, 270, 271, 272, 276
trato gastrointestinal 61, 66, 102, 164, 244
trato urinário 79, 82, 84, 85, 86, 91, 102,
115, 116, 117, 128, 130, 135, 137, 139,
140, 144, 145, 198, 203, 209, 242, 269
U
uremia 52, 53, 54, 66, 69, 71, 75, 77, 104,
106, 227, 237, 249
ureter 17, 21, 84, 126, 139, 261, 262
V
vasoconstrição 29, 30, 156, 176
vasodilatação 29, 30, 65, 107, 111, 173
vitamina D 58, 63, 69, 209
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