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NEFROPATIA DIABÉTICA 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância de um pleno controle 
da Diabetes Mellitus e suas implicações no sistema renal, a partir de um 
estudo morfofuncional do sistema, enfatizando a necessidade de manter um 
controle nos níveis de glicemia, proteína e pressão arterial para prevenir uma 
nefropatia. Para isto foi realizada uma abrangente revisão na literatura atual, 
conjeturada de forma crítica, a fim de compreender as principais causas 
desta patologia, bem como o seu diagnóstico precoce através da detecção de 
microalbuminúria, complicações causadas no paciente quando instalado um 
quadro de nefropatia diabética e tratamentos, visando o entendimento de 
todo o mecanismo de controle homeostático interno. 

Palavras-Chave: nefropatia diabética; diabetes; fisiologia; microalbuminúria; 
glomérulo; endotelinas. 

ABSTRACT 

This paper aims to show the importance of full control of Diabetes Mellitus 
and its implications in kidney function, from a study of function of the 
system, emphasizing the need to maintain control levels of glucose, protein 
and blood pressure to prevent a nephropathy. To this was done a 
comprehensive review of current literature, conjectured critically, to 
understand the main causes of this disease and its early diagnosis by 
detection of microalbuminuria, complications from the patient when 
installed under a diabetic nephropathy and treatments aimed at 
understanding the whole mechanism of homeostatic control procedure. 

Keywords: diabetic nephropathy; diabetes; physiology; microalbuminuria; 
glomerular; endothelins. 
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1. INTRODUÇÃO 

É muito importante a contribuição da nefropatia diabética na população de pacientes com 

insuficiência renal crônica. Assim a população de dialisados nos EUA e Europa, sabe-se 

que 1 em 4 pacientes é diabético, o que leva ao fato de que 40 a 45% de pacientes insulino-

dependentes desenvolvem nefropatia em um tempo aproximado de 15 anos de diabetes 

(AIRES, 1999; DOUGLAS, 2001/2002 A, B, C; GUYTON, 2002). 

Segundo Piccirillo et al. (2002) a nefropatia diabética constitui atualmente uma 

das principais causas da maior morbidade e mortalidade em pacientes com Diabetes 

Mellitus Tipo 1 (DM1), sendo a principal causa de doença renal terminal no mundo 

ocidental. É a principal causa de insuficiência renal crônica nos países desenvolvidos, 

sendo a sua prevalência no DM1 é de 30 a 40% e de acordo com estudos realizados em 

pacientes acometidos por esta doença, tem sido considerado que uma vez estabelecida a 

nefropatia, manifestada pela proteinúria persistente, consegue-se retardar, mas não evitar 

sua progressão para a doença renal terminal.  

Em estudos recentes, conferem como diagnósticos e prognósticos de nefrologia 

inicial a excreção de proteínas – microalbuminúria (AIRES, 1999; DOUGLAS, 2001/2002 

A, B, C; GUYTON, 2002). 

Pacientes diabéticos, insulino-dependentes ou não, podem desenvolver a 

nefropatia, principalmente em pacientes jovens insulino-dependentes, porém o quadro 

clínico não difere nos dois grupos (AIRES, 1999; DOUGLAS, 2001/2002 A, B, C; 

GUYTON, 2002). 

A nefropatia clínica é evidenciada pela proteinúria, inicialmente intermitente e a 

seguir definitiva, em níveis crescentes até alcançar os de síndrome nefrótica, ocorrendo 

casos de retinopatia diabética (AIRES, 1999; DOUGLAS, 2001/2002 A, B, C; GUYTON, 

2002). 

Sendo assim, o desenvolvimento de proteinúria, mesmo que seja discreta, já 

caracteriza uma nefropatia avançada com lesões histológicas e funcionais evidentes. As 

alterações precoces, quais sejam apenas hipertrofia e hiperfiltração glomerular, assim 

como microalbuminúria, são estágios iniciais da doença (AIRES, 1999; DOUGLAS, 

2001/2002 A, B, C; GUYTON, 2002; ZANATTA et al., 2008). 
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2. PROTEINÚRIA – MICROALBUMINÚRIA 

Entende-se microalbuminúria por albuminúria detectável apenas nos métodos especiais 

(radioimunoensaio), que se encontra elevada em caso de nefropatia diabética incipiente. O 

agravamento da microalbuminúria é um grande índice de lesão renal, onde seu valor 

normal de excreção urinária é de 4,8+/-1,4 µg/min. Uma excreção maior que 15 a 20 

µg/min, com o paciente em repouso completo, é um índice seguro de nefropatia franca já 

instalada (AIRES, 1999; DOUGLAS, 2001/2002 A, B, C; GUYTON, 2002; ZANATTA et al., 

2008). 

Cruickshanks (opsit in FREITAS et al., 2002) avaliou 1139 diabéticos, encontrando 

associação entre microalbuminúria e a presença de retinopatia nestes pacientes, sugerindo 

uma influência de nefropatia na doença. 

Nos relatos de Piccirillo et al. (2002), a microalbuminúria definida conforme 

consenso já estabelecido, como taxa de excreção urinária de albumina entre 20-

200mg/min em pelo menos duas de três amostras de urina, tem sido considerada como 

um preditor do desenvolvimento da nefropatia diabética. A prevalência de 

microalbuminúria apresenta variação dependendo da etnia, tempo de duração do DM e 

critério utilizado para sua definição. Em estudos recentes têm-se observado um risco de 

30 a 45% de progressão da microalbuminúria para proteinúria em um período de 10 anos. 

Freitas et al. (2002) concluíram que a nefropatia, determinada pela presença de 

proteinúria, na população estudada, apresenta correlação com a ocorrência e severidade 

da retinopatia diabética. Outros fatores que pareceram influenciar a gravidade de 

retinopatia diabética foram: tempo de duração da doença, tipo de diabete e controle 

metabólico da doença. Fatores que não pareceram exercer influência incluem idade, sexo e 

dosagem da creatinina plasmática.  

Gross et al. (2007) verificaram em seus estudos que indivíduos com DM2 e 

microalbuminúria têm um risco 2,4 vezes maior de morte cardiovascular do que 

indivíduos sem microalbuminúria. Pacientes microalbuminúricos, à semelhança dos 

pacientes com macroalbuminúria, apresentam uma agregação de fatores de risco: 

ausência de descenso noturno da pressão arterial, aumento da pressão arterial, dos 

triglicerídeos, do colesterol total e do LDL e IDL colesterol, aumento da proporção sérica 

de ácidos graxos saturados e da presença dos componentes da síndrome metabólica e 

disfunção endotelial. 

Já a proteinúria, detectável por métodos clínicos habituais em laboratórios, é um 

marco importante na evolução da nefropatia, pois indica uma progressão rápida para a 
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insuficiência renal, na qual é recomendado controle adequado da pressão arterial e 

manutenção da dieta, que deve ser rigorosamente hipoproteica, visando à diminuição da 

velocidade de progressão da doença, sendo de menos importância, nesta fase, o controle 

glicêmico (AIRES, 1999; DOUGLAS, 2001/2002 A, B, C; GUYTON, 2002; ZANATTA et al., 

2008). 

3. CONTROLE GLICÊMICO 

Foi comprovado em animais que um rigoroso controle glicêmico previne o aparecimento 

de nefropatia, porém em humanos é difícil se manter esta mesma afirmação, devido ao 

longo espaço de tempo que se necessita para a manutenção da glicemia (AIRES, 1999; 

DOUGLAS, 2001/2002 A, B, C; GUYTON, 2002; ZANATTA et al., 2008). 

Bastos et al. (2004) relatam em seus estudos que até o momento, não está 

completamente estabelecido se o controle rigoroso da glicemia possui uma ação protetora 

nos pacientes com nefropatia diabética estabelecida. Contudo, o controle glicêmico 

intenso tem sido recomendado na prevenção primária e na diminuição da progressão da 

microalbuminúria, tanto nos pacientes com DM1 quanto no DM2. Independentemente da 

ação benéfica de um estado de euglicemia na evolução da nefropatia diabética, a maioria 

dos autores recomenda o controle glicêmico adequado como estratégia para prevenir ou 

diminuir as complicações macro e microvasculares do diabetes. 

4. GLOMÉRULO E SUA COMPOSIÇÃO 

Sabe-se que as estruturas dos glomérulos (membrana basal e matriz mesangial), podem 

sofrer glicosilação com alteração química suficiente para permitir a passagem de 

macromoléculas, e acúmulo das mesmas em mesangio provocando assim sua 

supersaturação, e também esta glicosilação de proteínas plasmáticas pode alterar as suas 

cargas elétricas, facilitando assim a sua passagem pela barreira glomerular (NETTER, 

1973, AIRES, 1999; DOUGLAS, 2001/2002 A, B, C; GUYTON, 2002; ZANATTA et al., 

2008). 

5. HIPERTROFIA E HIPERFILTRAÇÃO 

O crescimento renal generalizado é uma característica do diabetes inicial, tendo como sua 

conseqüência à hipertrofia de todas as estruturas renais, inclusive o glomérulo, o que 

ocasiona um aumento do fluxo plasmático renal, aumento da filtração glomerular e 
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pressão hidráulica do capilar glomerular, conferindo ao glomérulo as características de 

hiperfiltração, suficientes para desencadear a nefropatia ou até mesmo perpetuá-la 

(AIRES, 1999; DOUGLAS, 2001/2002 A, B, C; GUYTON, 2002; ZANATTA et al., 2008).  

Murussi et al. (2003) observou em seus estudos que a prevalência de 

hiperfiltração glomerular em pacientes com DM2 é de 20% a 40%. Embora o papel desse 

achado na patogênese da nefropatia diabética ainda não esteja completamente 

esclarecido, sugere-se que a hiperfiltração ocasionaria dano direto à parede capilar, 

desencadeando o aumento da passagem de macromoléculas e o depósito destas no 

mesângio. Esse depósito, posteriormente, ocasionaria o fechamento capilar glomerular 

através de glomeruloesclerose. Os capilares menos afetados sofreriam uma hiperfiltração 

compensatória, fechando um círculo que favoreceria o dano glomerular progressivo. 

Entretanto estudos de intervenção com dieta hipoprotéica em pacientes com DM1 

demonstram que esse tipo de dieta é capaz de reduzir a hiperfiltração glomerular. Dietas 

à base de carne de galinha, em comparação com dietas à base de carne vermelha, 

evidenciam que é possível reduzir a taxa de filtração glomerular elevada, tanto no DM1 

como no DM2. 

Bregman (1997) salientou que indivíduos submetidos a uma dieta hiperproteica, 

de preferência de origem animal, tem um aumento significativo na taxa de filtração 

glomerular quando comparados a indivíduos com dieta hiperproteica proveniente da 

soja, e ainda os estudos realizados mostraram que a proteína animal ocasionava um 

aumento da excreção fracional de albumina e da imunoglobulina G, o que ocasionava um 

comprometimento da seletividade da membrana basal dos capilares glomerulares, tanto 

para a carga bem como para o tamanho, alterações estas não observadas em relação à 

dieta com a soja.  

Vários estudos têm demonstrado que dietas com restrição protéica apresentam 

efeito nefroprotetor. Já foi evidenciada a desaceleração do declínio da taxa de filtração 

glomerular em pacientes com DM1 macroalbuminúricos e a redução da excreção urinária 

de albumína em pacientes com DM1 microalbuminúricos (MURUSSI et al., 2003). 

Resumindo, a patogênese das lesões glomerulares da nefropatia diabética não 

está totalmente estabelecida, entretanto a alteração metabólica hormonal é o fator 

desencadeante principal. A partir daí, os resultados envolvidos são vários: crescimento do 

rim e do glomérulo; alterações da composição da membrana basal e matriz; hiperfiltração 

glomerular com aumento de pressão transcapilar, sendo que após isto iniciado, a 

nefropatia diabética progride para um rim terminal de forma análoga a outras nefropatias 
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crônicas não-imunitárias (AIRES, 1999; DOUGLAS, 2001/2002 A, B, C; GUYTON, 2002; 

ZANATTA et al., 2008). 

6. QUADRO CLÍNICO E FATORES DE RISCO 

Nas ultimas décadas, estudos tem se intensificado na tentativa de identificar os estágios 

mais precoces da doença, onde a hiperfiltração seria a forma inicial do envolvimento renal 

e parece estar relacionada com o estado metabólico, uma vez que a redução da taxa de 

glicemia durante vários dias ou semanas com insulinoterapia, tende a trazer a filtração 

glomerular ao normal (CASSOLA, 2000). 

Hoje em dia, credita-se maior importância ao estágio conhecido como nefropatia 

diabética incipiente, pois cerca de 40% dos pacientes alcançam este estágio, que se 

caracteriza pela presença de excreta de microalbuminúria, considerado como referencial 

para o desenvolvimento da nefropatia (AIRES, 1999; DOUGLAS, 2001/2002 A, B, C; 

GUYTON, 2002; ZANATTA et al., 2008). 

A transição da microalbuminúria para proteinúria ocorre de forma progressiva 

num ritmo próprio para cada paciente, porém quando a proteinúria torna-se detectável 

pelos métodos usuais, já se diz que o paciente entrou em uma fase clínica da nefropatia, 

com progressão mais rápida, e em torno de sete anos, aproximadamente cerca de 50% dos 

pacientes apresentarão quadros de uremia. Quanto maior o grau de proteinúria, mais 

grave é a doença. Geralmente um paciente com proteinúria é hipertenso, da mesma forma 

pacientes com apenas excretas de microalbuminúria tem níveis pressóricos médios 

(BREGMAN, 2004). 

Nos portadores de nefropatia diabética, o controle adequado da pressão arterial 

retarda a progressão da nefropatia. Diabéticos hipertensos sem albuminúria devem ser 

tratados com inibidores da enzima de conversão de angiotensina (IECA) como primeira 

escolha. Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina ou antagonistas do 

receptor de angiotensina, devem ser utilizados em todos os pacientes com doença renal 

crônica que apresentem: hipertensão arterial; microalbuminúria ou proteinúria (GROSS et 

al., 2007; BREGMAN, 2004; FEITOSA; CARVALHO, 2000; HELOU, 1998). 

Para Boelter et al. (2003) a hipertensão sistólica parece ter um papel 

preponderante como fator de risco para a retinopatia diabética, sendo que esta associação 

com o desenvolvimento desta complicação foi também observada em outras populações. 

Em estudo transversal com 926 pacientes malaios, na Ásia, a hipertensão sistólica foi o 
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mais importante fator associado à retinopatia diabética em pacientes com DM1 e 2 

diagnosticados antes dos 40 anos de idade. 

Sendo assim, podemos concluir que o desenvolvimento da nefropatia diabética 

consiste basicamente de duas fases: a primeira antes da manifestação da doença com um 

estado de hiperglicemia, que pode ser influenciada por fatores genéticos e ambientais, e a 

segunda com progressão para a falência renal provavelmente autoperpetuada e 

influenciada pela presença ou não de hipertensão arterial e pela idade do paciente 

(BASTOS et al., 2004; MURUSSI et al., 2003). 

7. OUTRAS COMPLICAÇÕES RENAIS DA DIABETES MELLITUS 

A Diabetes mellitus, fora às complicações estudas anteriormente devido a nefropatia 

diabética, pode ocasionar concomitantemente outros problemas de grande importância na 

qual listaremos abaixo: 

• Hipoaldosteronismo hiporreninêmico: Condição congênita ou adquirida 
de produção insuficiente de aldosterona pelo córtex supra-renal, que 
provoca a diminuição da síntese de ATPase conversora de Na(+)-K(+) 
mediada pela aldosterona nas células tubulares renais. Entre os sintomas 
clínicos estão hiperpotassemia, perda de sódio, hipotensão e, às vezes, 
acidose. 

• Disfunção vesical: ocasionadas pelos efeitos da neuropatia autonômica e 
periférica, ocasionando paresia da bexiga com progressiva retenção 
urinária, ocasionando nefropatia obstrutiva, que predispõe a pielonefrite 
ascendente e/ou necrose papilar. 

• Necrose papilar: causado freqüentemente por infarto isquêmico medular 
em diabéticos, que se manifesta clinicamente como febre, disúria, 
calafrios, dor abdominal e cólica renal, e nos casos mais graves podem 
aparecer oligúria e choque associado a uma infecção grave. 

Nas dissertações de Boelter et al. (2003) nefropatia e retinopatia diabética são 

complicações microvasculares do DM que podem estar associadas. A nefropatia diabética 

acomete de 20 a 30% dos pacientes portadores de DM. O controle rígido da glicemia 

reduz a incidência de nefropatia e retinopatia diabética, como demonstrado no American 

Diabetes Association, o que reforça a associação entre ambas complicações 

microvasculares. Vários estudos demonstram a associação de nefropatia diabética e 

retinopatia diabética. Em estudo de caso-controle em pacientes com DM1, observou-se 

que, embora um grande número de pacientes com retinopatia diabética não apresentasse 

nefropatia, estimada pela microalbuminúria urinária, todos os pacientes com insuficiência 

renal apresentavam retinopatia diabética proliferativa. Outros autores também 

demonstraram uma maior prevalência de proteinúria maciça em pacientes portadores de 
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retinopatia diabética, principalmente naqueles com retinopatia mais grave. Esta 

associação é também observada em pacientes com DM tipo 2. 

A deflagração do DM se associa com uma série de alterações metabólicas e 

hemodinâmicas que culminam no aumento da permeabilidade vascular, hipertensão 

arterial sistêmica e alteração da regulação da pressão intravascular. A ocorrência de 

albuminúria não só anuncia o aparecimento da nefropatia diabética, mas também das 

outras complicações secundárias ao distúrbio vascular generalizado, como, por exemplo, 

no olho e no sistema nervoso (BASTOS et al., 2004, MURUSSI et al., 2003). 

Os estudos de Zanatta et al. (2008) falam sobre as endotelinas, que são peptídeos 

vasoconstritores representados pela endotelina-1 (ET-1), endotelina-2 (ET-2) e endotelina-

3 (ET-3). Estes peptídeos são produzidos em vários tecidos, onde atuam como 

moduladores do tônus vascular, proliferação celular e produção hormonal. O rim é um 

importante local de produção e também é alvo da ação da ET-1. As células mesangiais são 

as principais células que produzem e sofrem ação da ET-1 no rim, entretanto as células 

epiteliais glomerulares e tubulares também produzem ET-1. Os efeitos hemodinâmicos da 

ET-1 no rim de são aumentar a resistência vascular renal por vasoconstrição das arteríolas 

aferentes e eferentes e artérias arqueadas e interlobulares e como conseqüência, há 

redução do fluxo sanguíneo, taxa de filtração glomerular e inibição da reabsorção de sal e 

de água. A ET-1 também causa proliferação celular glomerular e acúmulo de proteínas na 

matriz extracelular. A administração sistêmica de ET-1 reduz a taxa de filtração 

glomerular e pode causar natriurese, um mecanismo que provavelmente está relacionado 

ao efeito do receptor ET-A. Recentes estudos têm discutido o papel da ET-1 na fase inicial 

da nefropatia diabética, onde foram encontrados em pacientes com DM tipo 2, níveis 

plasmáticos elevados de ET-1, independente da presença de doença microvascular, porém 

os pacientes com DM e microalbuminúria tinham níveis de ET-1 significativamente mais 

elevados do que normoalbuminúricos e hipertensos sem DM. Sendo assim as evidências 

atuais indicam que a ET-1 seja um importante marcador da disfunção endotelial que leva 

à hipertrofia vascular, aterogênese e glomeruloesclerose. O aumento dos níveis séricos 

tem sido descrito em pacientes com DM, especialmente naqueles que apresentam 

aumento da excreção urinária da albumina. A aplicação clínica de bloqueadores da ação 

das endotelinas é promissora e, caso se confirme, poderá ser uma importante opção 

terapêutica no tratamento e na prevenção desta complicação do DM.  

Nos estudos de Gross et al. (2007) foi observado que pacientes em diferentes 

estágios de nefropatia diabética apresentam freqüentemente comprometimento cardíaco 

expresso por isquemia miocárdica e/ou cardiomiopatia diabética. Estas alterações já estão 



 Carlos Alberto de Moraes, Paulo Roberto Campos Colicigno, Julio Cesar Lemes Sacchetti 141 

Ensaios e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. XIII, Nº. 1, Ano 2009 • p. 133-143 

presentes em estágios iniciais da nefropatia diabética e provavelmente mesmo antes da 

excreção urinária de albumina atingir níveis tradicionalmente diagnósticos de 

microalbuminúria. As alterações cardíacas são responsáveis por uma proporção 

significativa de mortes nos pacientes com nefropatia diabética e podem ser reduzidas 

através de intervenção nos múltiplos fatores de risco cardiovascular encontrados nesses 

pacientes. Observou também que a avaliação de doença cardíaca deve idealmente ser 

realizada em todos os pacientes com qualquer grau de nefropatia diabética através de 

métodos específicos para detectar isquemia e disfunção miocárdica, além do emprego 

rotineiro da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial - MAPA. Em pacientes com 

aterosclerose avançada também devem ser avaliadas outras artérias (carótidas, aorta, 

renais). 

Schmid (2007) apresenta em seu trabalho as alterações neuropáticas relacionadas 

ao diabetes afetam o sistema nervoso somático, simpático e parassimpático. Como 

resultado, as complicações clínicas são extremamente variadas. Em pacientes com 

neuropatia autonômica ocorrem manifestações relacionadas a lesões dos sistemas 

genitourinário, gastrointestinal, da sudorese e cardiovascular, que, além de levarem à 

perda da qualidade de vida, se relacionam à morte súbita por arritmias cardíacas, bem 

como a aumento das taxas de mortalidade por outras causas. A neuropatia autonômica 

cardiovascular provavelmente contribui para o mau prognóstico da doença cardíaca 

coronariana e insuficiência cardíaca tanto no diabetes mellitus tipo 1 como no tipo 2. 

8. TRATAMENTO 

São variadas as formas de tratamento em casos de nefropatia diabética, como por 

exemplo: o controle metabólico, que sendo feito de forma adequada, previne ou retarda o 

aparecimento da nefropatia; o tratamento com anti-hipertensivos, no qual o controle da 

pressão arterial tem-se mostrado benéfico no sentido de reduzir a microalbuminúria e 

estabilizar a função renal, sendo utilizados como drogas anti-hipetensivas, os agentes 

beta-bloqueadores; os diuréticos; as drogas que inibem a enzima conversora de 

angiotensina; os bloqueadores de cálcio; os vasodilatadores; a dieta hipoproteica; a 

utilização de antiagregantes plaquetários como a aspirina e dipiridamol, que quando 

administradas em tratamentos de diabéticos nefropatas reduziu a excreção urinária de 

proteínas e tromboxano B2, promovendo a estabilização da função renal; e a conduta de 

diálise e transplante renal em pacientes que apresentam quadros de insuficiência renal 

crônica (AIRES, 1999; DOUGLAS, 2001/2002 A, B, C; GUYTON, 2002; PICCIRILLO, 2002; 

GROSS et al., 2007; SHCMID, 2007; ZANATTA et al., 2008). 
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9. CONCLUSÃO 

Sendo a nefropatia diabética atualmente uma das principais causas da morbidade e 

mortalidade em pacientes com Diabetes Mellitus, e considerada a principal causa de 

doença renal terminal no mundo ocidental, onde cerca de 40 a 45 % dos pacientes 

insulino-dependentes estão submetidos a tratamento de diálise, se torna muito 

importante o reconhecimento da doença renal e o seu diagnóstico precoce, pois de acordo 

com a literatura, o franco diagnóstico de proteinúra em pacientes com DM, 

principalmente aqueles que progrediram de microalbuminúria para proteinúria, 

fatalmente podemos dizer que nestes pacientes já se instalou um quadro de nefropatia. 

Portanto se torna muito importante nos pacientes com DM um pleno controle dos níveis 

glicêmicos, controle da pressão arterial e manutenção de uma dieta hipoprotéica. Assim se 

torna crucial o diagnóstico de microalbuminúria precoce para minimizar as lesões pré-

renais, renais e pós renais em pacientes com DM, visando assim uma manutenção da 

doença, e quando instalada a nefropatia, com o tratamento adequado, acompanhado de 

métodos que possam controlar a glicemia, a pressão arterial, controle na dieta alimentar e 

exercícios físicos, tendem a melhorar a qualidade de vida destes pacientes e retardar o 

aparecimento das complicações atribuídas a esta patologia, como por exemplo a 

retinopatia. 
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