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RESUMO 

 

A nefropatia diabética constitui-se como a principal causa de insuficiência renal crônica nos 

portadores de diabetes mellitus. O objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência das 

disfunções renais em pacientes diabéticos e não diabéticos. Foram analisados os resultados de 

glicemia, hemoglobina glicada, microalbuminúria 24h, creatinina e taxa de filtração glomerular 

de 196 pacientes atendidos no 1º semestre de 2016 no Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás/EBSERH. Como resultados obtivemos um percentual de 82% de diabéticos, 

sendo destes 69% mulheres com mediana de 58 anos, média de glicemia de 210 mg/dL e 

hemoglobina glicada de 9 %. A maior taxa de alteração nos níveis de microalbuminúria 24h foi 

observada no grupo de diabéticos com 31% e o grupo de não diabéticos apresentaram a maior 

taxa de alteração da creatinina, sendo 31%. Já o grupo de pré-diabéticos apresentou a taxa de 

filtração glomerular diminuída em 77% dos casos. Não foi encontrada diferença estatística entre 

microalbuminúria 24h, creatinina e taxa de filtração glomerular entre o grupo de diabéticos e 

não diabéticos. Portanto, foi constatada a presença de alteração renal no grupo de pacientes com 

diabetes, porém em menor intensidade quando comparado ao grupo de pré-diabéticos e 

indivíduos livres de diabetes. Assim, concluímos a necessidade do acompanhamento dos grupos 

considerados fora de risco para o desenvolvimento de doença renal. 

 

Palavras-chave: diabetes mellitus, nefropatia diabética, microalbuminúria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The diabetic nephropathy is the leading cause of chronic kidney failure in patients with diabetes 

mellitus. The work’s objective is to evaluate the prevalence of renal dysfunction in diabetic and 

non-diabetic. We analyzed the results of blood glucose, glycated hemoglobin, 

microalbuminuria 12:00 am, creatinine and glomerular filtration rate of 196 patients seen in the 

1st semester of 2016 at the Federal Clinical Hospital of Goiás/EBSERH. As a result, we got a 

percentage of 82% diabetics, being of these 69% woman with average of 58 years, average of 

glucose of 210 mg/dL and glycated hemoglobin of 9%. The highest rate of change in the 

microalbuminuria 12:00 am was observed in the group of diabetcs with 31% and the group non-

diabetics presented the highest rate of range of creatinine, being 31%. The group of patients pre 

diabetics presented the glomerular filtration rate low by 77% of the cases. No statistical 

difference was found between microalbuminuria 12:00 am, creatinine and glomerular filtration 

rate between the group of diabetics and non-diabetic. As a result, we observed the presence of 

renal changes in the group of patients with diabetes, but in lower intensity when compared to 

the group of insulin resistant and individuals free of diabetes. So, we need the monitoring of 

groups considered outside of risk for developing kidney disease. 

 

Keywords: Diabetes mellitus. Diabetic nephropathy. Microalbuminuria 
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1. INTRODUÇÃO 

 

              O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica, crônica e degenerativa, que vem 

atingindo proporções epidêmicas nas últimas décadas, com prevalência mundial de 

aproximadamente 400 milhões de pessoas (1). O DM trata-se de um distúrbio endócrino onde 

há um defeito na secreção ou ação da insulina, manifestando-se pela utilização inadequada da 

glicose e culminando no quadro de hiperglicemia (2). 

              Em sua grande maioria, os portadores de diabetes mellitus têm como principal causa 

de mortalidade o comprometimento macrovascular. Entretanto, a microangiopatia a nível renal 

figura como a principal causa de morbimortalidade em pacientes que fazem uso contínuo de 

insulina e constitui um fator de risco adicional neste grupo (3). 

              Os critérios diagnósticos para DM com utilização de glicemia são: poliúria, polidipsia, 

perda ponderal e glicemia casual > 200mg/dl; glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl; Teste Oral de 

Tolerância à Glicose (TOTG) 2h com sobrecarga de 75g de glicose ≥ 200 mg/dl. A hemoglobina 

glicada também pode ser usada como teste diagnóstico uma vez que avalia a glicemia média 

pregressa dos últimos 4 meses, sendo que valores maiores ou iguais a 6,5% caracterizam 

diabetes mellitus (4). 

              As disfunções renais em pacientes diabéticos geralmente cursam com resistência 

insulínica secundária ao aumento dos níveis hormonais de glucagon, cortisol, GH e 

catecolaminas, devido à diminuição da excreção renal dos mesmos (5).O acometimento renal na 

DM está diretamente relacionado com alguns fatores, bem como: diagnóstico tardio devido ao 

longo período assintomático da doença; mau controle glicêmico; ausência/insuficiência do 

tratamento anti-hipertensivo; insunilização tardia, dentre outros (6). 

              Dentre as disfunções renais decorrentes da DM, a principal é a nefropatia diabética 

(ND), a qual torna-se uma complicação comum, porém com caráter devastador (7). Constitui-se 

como a principal causa de insuficiência renal crônica nos diabéticos, com prevalência que varia 

de 30% a 40%. Esta complicação é manifestada pela presença de proteinúria, sendo possível 

retardá-la, mas não evitar sua progressão para a doença renal terminal (8). Vale ressaltar, que o 

controle glicêmico adequado é um dos contribuintes para o atraso das complicações renais (9). 

              Ressalta-se ainda que em um levantamento realizado no Brasil entre os anos de 2011 

a 2014, cerca de 42% dos pacientes que iniciaram diálise eram portadores de nefropatia 

diabética (10). Embora a fisiopatologia da DM tipo 1 e tipo 2 sejam distintas, as alterações 

provocadas nos glomérulos renais, interstício tubular renal e na vascularização são praticamente 

indistinguíveis (11). 

              É consolidado na literatura o valor da pesquisa de marcadores de lesão vascular 

generalizada, como a microalbuminúria (Ualb), que é definida como a presença de 30 a 300 mg 

de albumina na urina de 24h, ou uma taxa de excreção de 20 a 200 ug de albumina por minuto 
(12). O aumento da proteinúria é indicativo de disfunção vascular generalizada com 

comprometimento de múltiplos órgãos, sendo preditor de mau prognóstico (13). A creatinina 

também é um biomarcador de função renal, derivada da produção da creatina muscular, porém 

eleva-se tardiamente, o que pode retardar o conhecimento da doença se não for utilizada em 

associação com outros marcadores (14). 

              Um dos fatores contribuintes para o aumento da prevalência de ND em portadores de 

DM é a falta de conhecimento de seus doentes, uma vez que se houvesse um repasse maior de 
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informações quanto a associação da DM e a doença renal, a motivação dos doentes para seguir 

medidas de prevenção seria maior (15). 

              A partir do exposto acima, este trabalho visa realizar um panorama atual do 

acometimento renal em pacientes diabéticos atendidos em um Hospital Universitário da cidade 

de Goiânia, a fim de elucidar e nortear ações preventivas a serem implantadas na região. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ANATOMIA RENAL 

 

              Os rins são órgãos pares, dispostos bilateralmente à coluna vertebral entre a última 

vértebra torácica e a terceira lombar. Localizados na região retro peritoneal, onde o rim direito 

se situa um pouco abaixo em relação ao rim esquerdo (16).Estão relacionados anteriormente com 

as vísceras abdominais, sendo para o rim direito o fígado, segunda porção duodenal e colo 

intestinal ascendente, e para o rim esquerdo estômago, pâncreas, baço e colo intestinal 

descendente. O polo superior de cada rim é coberto pela glândula supra-renal (17).  

              Sólidos e encapsulados por tecido adiposo, pesam cerca de 150g cada e possuem um 

córtex externo e uma medula interna, onde estão dispostas as pirâmides renais. O córtex é 

composto basicamente pelos glomérulos e túbulos contorcidos proximais e distais, enquanto a 

medula é composta pelas alças de Henle e túbulos coletores (18). O néfron é a unidade funcional 

dos rins, e estima-se que em cada rim haja cerca de 1 milhão de néfrons. Eles são responsáveis 

pelos processos de ultrafiltração glomerular, reabsorção e secreção tubular (19). Cada néfron é 

composto por cinco estruturas básicas, sendo elas: glomérulo, espaço epitelial esférico 

circundado por um túbulo renal denominado cápsula de Bowman, que recebe o sangue pelas 

arteríolas aferentes e o devolve pelas arteríolas eferentes; túbulos contorcidos proximais, 

localizados no córtex renal e responsáveis pela reabsorção e secreção de substâncias no filtrado 

glomerular; alça de Henle, composta pelos ramos ascendentes e descendentes localizados na 

medula e córtex renal; túbulos contorcidos distais, localizados no córtex renal que possuem a 

mesma função dos proximais e túbulo coletor, formados pela junção de túbulos contorcidos 

distais que coletam a urina drenada de cada néfron (20). 

 

2.2   FISIOLOGIA RENAL 

 

              O processo de formação da urina se inicia pela produção do ultrafiltrado plasmático 

que começa a ser gerado desde o glomérulo até o espaço de Bowman, compreendendo o 

endotélio capilar fenestrado, a membrana basal capilar e os podócitos (21). As estruturas 

funcionais dos rins são os néfrons e os túbulos coletores, que recebem o filtrado renal. A 

produção do ultrafiltrado plasmático é feita em quatro etapas: filtração, secreção, reabsorção e 

excreção (22). 

              A filtração ocorre quando há transferência de líquidos, por meio de uma membrana, 

que ocorre devido a um gradiente de pressão hidrostática. Essa filtração ocorre nos capilares 

formadores dos glomérulos renais, dando-se o nome de filtração glomerular (23). O filtrado 

glomerular está contido dentro da cápsula de Bowman e sua composição se assemelha ao plasma 

sanguíneo, contendo menores quantidades de proteínas, sendo que íons inorgânicos e solutos 

orgânicos são encontrados nas mesmas concentrações presentes no plasma, os quais são 

considerados livremente filtrados (24). A taxa estimada de filtração glomerular em um adulto 
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corresponde a cerca de 125 ml/min e esse coeficiente de filtração representa as características 

estruturais da membrana, a qual a estrutura restringe a passagem de algumas substancias devido 

ao peso molecular e a carga elétrica, que possibilita livremente a passagem de outras (25). Após 

a passagem pela cápsula de Bowman, o filtrado segue pelo primeiro segmento do túbulo 

proximal (26). 

              Após o filtrado glomerular adentrar os túbulos renais, ele seguirá por suas porções: 

túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, túbulo coletor e ducto coletor. Durante esse 

percurso, algumas substâncias são reabsorvidas de volta para o sangue e outras sofrem o 

processo contrário, sendo secretadas para o lúmen tubular (27). Ao longo do túbulo proximal, 

ocorre a captação de solutos como glicose, aminoácidos, fosfatos, a favor de seu gradiente de 

concentração. Há a entrada de Na+ e saída de íon H+ (28). Esta reabsorção é acompanhada pela 

reabsorção de água, de modo que o filtrado deixe o túbulo com a osmolalidade semelhante ao 

plasma. Então o fluído tubular segue para a alça de Henle, situada na medula renal (29). A porção 

descendente da alça é altamente permeável e permite a reabsorção passiva de água, equilibrando 

a concentração osmótica entre a luz tubular e o interstício medular. Já a parte ascendente é 

impermeável a água, mas possui sistemas de transporte ativo para íons sódio e cloretos, 

permitindo a perda de solutos exceto a perda de água (30). Nos vasos paralelos da alça de Henle 

é conservada essa osmolalidade, seguindo para a porção espessa onde há a maior parte da 

reabsorção de íons cálcio e magnésio. É produzido então um filtrado hipotônico, que flui para 

o túbulo distal (31). 

              O túbulo distal é impermeável a água em seu ramo ascendente, e nele há a reabsorção 

da maior parte de Na+, K+ e Cl-, diminuindo assim a osmolalidade do filtrado. Já na porção final 

do túbulo distal, as células são permeáveis a água em presença do ADH (Hormônio anti-

diurético) (32). Ocorre então a reabsorção de água até que haja um equilíbrio entre a 

osmolalidade do filtrado e do líquido intersticial. O filtrado segue então para o ducto coletor, 

onde ocorre o mesmo processo da porção final do túbulo distal, dando origem a urina final (33).  

 

 2.3 BIOMARCADORES DA FUNÇÃO RENAL 

 

                 As suspeitas de disfunções renais devem ser investigadas por meio de avaliação 

clínico-laboratorial. Para isto, é feita a análise de alguns biomarcadores da função renal, sendo 

os principais:  

 2.3.1 Ureia sérica 

 

              Principal composto nitrogenado não proteico do sangue, formada no fígado a partir de 

gás carbônico e amônia. Filtrada livremente pelos rins, cerca de até 70% sofre reabsorção 

passiva nos túbulos, sendo que mais de 90% é eliminada pelos rins, pele e trato gastrintestinal 
(34). Primeiro marcador endógeno utilizado, mas não é completamente confiável pela 

vulnerabilidade de seus níveis por razões não relacionadas com a taxa de filtração glomerular, 

devido a alguns fatores, como: dieta rica em proteínas, lesão tecidual, hemorragia 

gastrintestinal, uso de corticosteroides, dentre outros (35). 

 

2.3.2 Creatinina sérica 

 

              Marcador sorológico mais utilizado, apresenta boa estabilidade molecular na rotina 

laboratorial e sua análise é barata, porém possui limitações e deve ser considerada com cautela. 
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Suas concentrações variam de acordo com sexo, massa muscular, idade, peso corporal, estado 

nutricional e hidratação (36). As concentrações de creatinina não se alteram até que haja uma 

perca significativa da função renal, quando já ocorreu uma grave lesão renal com diminuição 

de cerca de 30% da taxa de filtração glomerular, ou seja, a lesão já estava presente ou ocorreu 

antes da elevação do nível sérico da creatinina (14). 

 

2.3.3 Microalbuminúria 

 

              Capaz de detectar quantidades pequenas de albumina na urina, é considerado um 

marcador precoce de lesão renal, anterior a proteinúria e ao aumento da creatinina sérica. É 

definida como excreção de albumina de 30 a 300 mg/24h, na ausência de infecções ou doenças 

agudas (37). É uma arma útil para a identificação de indivíduos diabéticos passíveis de evoluírem 

para o desenvolvimento de disfunções renais (38). 

  

2.4 METABOLISMO DOS CARBOIDRATOS 

 

              Principal combustível tecidual, a glicose é metabolizada a piruvato, através da 

glicólise. O piruvato é convertido em acetil-CoA através de descarboxilação oxidativa, onde há 

a transferência de um radical acetil para a coenzima A. Esta reação é catalisada pelo complexo 

piruvato desidrogenase.  O ciclo do ácido cítrico culmina na formação de ATP a partir da cadeia 

de transporte de elétrons associada com o processo de fosforilação oxidativa, ou em anaerobiose 

em que o produto final é o lactato (figura 1) (39). A glicose e seus metabólitos também participam 

de outros processos, como a síntese de glicogênio no músculo esquelético e no fígado e via das 

pentoses-fosfato, parte alternativa da via glicolítica (40).  

              A glicose é transportada no fígado através da GLUT-2, que mantem a concentração de 

glicose no hepatócito equivalente à concentração sanguínea, porém ela só poderá ser utilizada 

após a fosforilação, realizada pela glicoquinase, garantindo a permanência da glicose dentro 

das células hepáticas caso haja uma hiperglicemia (41). Em estado de jejum, quando há um 

aumento de glucagon em relação à insulina, é ativada a glicogenólise, que é o processo de 

conversão de glicogênio em glicose. A glicogenólise é iniciada com a clivação da glicose a 

partir do glicogênio, catalisada pela enzima glicogênio fosforilase e a sua reação com o íon 

fosfato, dando origem a glicose-1-fosfato. Posteriormente, há a ação da enzima catalisadora 

fosfoglicomutase, que transformará a glicose-1-fosfato em glicose-6-fosfato, que será 

hidrolisada e dará origem a molécula de glicose (42). O fígado então passa a exportar a glicose 

que havia sido armazenada sob a forma de glicogênio, que constitui uma reserva limitada, 

podendo suprir a demanda de glicose por pouco tempo, ocorrendo a ativação da gliconeogênese. 

Este processo ocorre de maneira simultânea a glicogenólise, sendo sua velocidade proporcional 

ao quantitativo de glicogênio, e nada mais é que a produção de glicose a partir de precursores 

não glicídios (43). 

 



5 
 

 
Figura 1 - Principais vias do metabolismo dos carboidratos 

FONTE: RODWELL et.al 2015 

 

2.5 DIABETES MELLITUS 

 

2.5.1 Classificação 

 

                 A última diretriz nacional classifica o DM em quatros categorias, sendo: DM tipo 1, 

DM tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos específicos (defeitos genéticos da função da 

célula beta, defeitos genéticos na ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino, 

endocrinopatias, induzido por medicamentos ou agentes químicos, infecções, formas incomuns 

de DM autoimune e outras síndromes genéticas associadas ao DM) (4). 

              Responsável por 5% a 10% dos casos, o DM tipo 1 é proveniente da destruição das 

células beta pancreáticas, que geralmente é mediada por auto anticorpos, mas também pode ser 

idiopática, que corresponde à minoria dos casos (4). Pode-se desenvolver em qualquer faixa 

etária, sendo mais comum antes dos 20 anos, e é responsável por cerca de 2/3 dos casos de 
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diabetes em crianças. Tem característica multifatorial e depende da interação de fatores 

ambientais, imunológicos e genéticos (44). 

              O DM tipo 2 é resultado de defeitos na secreção ou ação da insulina, e sua patogênese 

está diretamente relacionada a fatores de risco como obesidade, sedentarismo, hipertensão, 

hábitos alimentares inadequados, dentre outros (45). Geralmente é diagnosticado a partir dos 40 

anos, mas pode ocorrer em qualquer idade e tem início com a resistência insulínica, causando 

uma série de complicações posteriormente (46). 

              O diabetes gestacional é definido por qualquer redução da tolerância à glicose cujo 

início ocorra durante a gravidez. No Brasil é frequente em cerca de 7% das gestações (47). O 

desenvolvimento da resistência insulínica é resultado de uma adaptação fisiológica mediada por 

hormônio placentários anti-insulínicos, a fim de garantir o aporte de glicose ao feto (48). 

  

2.5.2 Fisiopatologia 

 

2.5.2.1 Diabetes mellitus tipo 1 

 

                 O processo auto-imune resultante no DM tipo 1 pode ser visto como uma falha no 

desenvolvimento ou na manutenção da tolerância dos autos antígenos que são expressos nas 

células beta pancreáticas. De maneira fisiológica, durante o desenvolvimento e maturação dos 

linfócitos T no timo, as células reativas aos autos antígenos sofrem anergia clonal ou depleção 

e posteriormente são removidas. A apresentação desses autos antígenos para os linfócitos T 

CD4+ e MHC (complexo principal de histocompatibilidade) de classe II constitui o primeiro 

evento de desenvolvimento da autoimunidade no DM tipo 1 (49). 

              Os macrófagos secretam substancias pró-inflamatórias que induzem as células a 

secretarem radicais livres tóxicos para as células beta pancreáticas. Então os linfócitos T CD8+ 

reconhecem o auto antígeno e realizam a destruição das células beta por meio de citólise, 

induzindo a apoptose e desencadeando a resposta celular. Os linfócitos T CD4+ também 

participam do processo, destruindo alguns tipos de autos antígenos. Os mecanismos de resposta 

humoral são decorrentes da identificação de auto anticorpos sendo os mais frequentes: anticorpo 

anti-insulina, anti-ilhotas de Langerhans citoplasmático e antienzima descarboxilase do ácido 

glutâmico 65 (50). 

 

2.5.2.2 Diabetes mellitus tipo 2 

 

              A hiperglicemia encontrada no diabetes é responsável pela glicotoxicidade causada 

nas células, gerando um estresse oxidativo a nível tecidual que constitui um fator importante na 

gênese das complicações causadas pelo DM. A característica principal do DM tipo 2 é a 

resistência insulínica periférica, que tem início no tecido muscular, devido a concentração 

crescente de insulina para facilitar a captação de glicose pelos miócitos (51). A resistência da 

ação insulínica no fígado ocasiona o aumento da produção hepática da glicose, que inicialmente 

é compensada pelo aumento da produção de insulina, mas à medida que esse processo persiste 

é feita uma associação ao efeito glicotóxico, induzindo a apoptose das células beta pancreáticas 
(52). Esse processo de apoptose também pode acontecer devido ao aumento da produção de 

ácidos graxos livres devido a lipólise, pela deposição de amiloides nas ilhotas pancreáticas e 

pela produção de adipocinas inflamatórias devido ao estresse oxidativo (53). 
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2.5.3 Complicações 

   

              As complicações crônicas do DM são advindas principalmente do controle glicêmico 

inadequado, tempo de evolução e fatores genéticos e são divididas em macrovasculares (infarto 

agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença vascular periférica) e microvasculares 

(nefropatia diabética, retinopatia diabética e neuropatia diabética) (54). 

              A nefropatia diabética pode acometer até 40% dos indivíduos portadores de DM, sendo 

atualmente a principal causa de insuficiência renal terminal, responsável por até 50% dos casos 
(55). É classificada em quatro estágios, sendo eles: hiperfiltração, nefropatia incipiente, 

nefropatia clínica e nefropatia terminal (56). Cada estágio é associado ao valor da excreção renal 

de albumina, onde na hiperfiltração e nefropatia incipiente encontra-se normoalbuminúria; 

microalbuminúria na nefropatia clínica e macroalbuminúria na nefropatia terminal (57). Embora 

as fases da nefropatia diabética estejam correlacionadas aos valores de albuminúria, é 

importante ressaltar que alguns fatores influenciam em sua dosagem, como: exercício físico 

intenso, hipertensão arterial, infecções, mau controle glicêmico, sobrecarga proteica ou hídrica, 

gestação, dentre outros (58). 

              O principal determinante na gênese da nefropatia diabética é a hiperglicemia, a qual é 

influenciada por fatores intrínsecos, como hipertensão arterial, e extrínsecos, como alta ingesta 

de glicose (59). Além de fatores metabólicos, o desenvolvimento da ND também conta com a 

influência genética e com o estado hemodinâmico do organismo (60). As principais alterações a 

nível renal de pacientes diabéticos estão localizadas no glomérulo, ocorrendo um aumento do 

mesmo, devido a proliferação da membrana basal, aumentando assim a superfície de filtração 
(61).  

              Existem alguns mecanismos para explicar o dano tecidual causado pela hiperglicemia, 

sendo os principais: glicosilação não enzimática, via do poliol e sistema das proteínas cinase C 
(62). Na glicosilação não enzimática há um comprometimento da fagocitose mesangial, havendo 

uma expansão do mesângio, com acúmulo de macromoléculas e alteração na síntese dos 

proteoglicanos da membrana basal glomerular, facilitando assim a passagem de moléculas de 

carga negativa como a albumina (63). Esta alteração nas propriedades químicas e funcionais da 

membrana basal pode se dar pelo acúmulo de produtos finais de glicação avançada, os quais 

tem a produção aumentada quando o nível glicêmico está aumentado (64). A redução da filtração 

se dá devido a compressão dos capilares e pela diminuição da área de filtração pela expansão 

mesangial (65). Já na ativação da via do poliol, ocorre um aumento de atividade da aldose-

redutase, ocasionando acúmulo de sorbitol, depleção de mioinositol e consequentemente 

redução da atividade da bomba de Na+/K+ ATPase-dependente, diminuindo assim a propagação 

do potencial de ação (66). A ativação das proteínas cinase C pode culminar na diminuição da 

produção de óxido nítrico, aumentando a atividade da endotelina-1, alterando a expressão de 

fatores de crescimento e ativando a expressão de fatores de transcrição, como NFkB e NADPH 

oxidase (67). Esse processo está associado a várias anormalidades no tecido renal, cardiovascular 

e na retina, e também contribui para a fisiopatologia de doenças vasculares como ateroesclerose, 

hipercolesterolemia e hipertensão, fatores esses que influenciam de maneira direta no 

desenvolvimento e agravo da nefropatia diabética (68). 

              Pode haver também o aparecimento de algumas complicações agudas decorrentes do 

DM, que constituem emergências clínicas que devem ser identificadas e tratadas prontamente, 

sendo as principais: cetoacidose diabética, estado hiperosmolar não cetótico e hipoglicemia (69). 
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2.5.4 Diagnóstico 

 

              De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes são aceitos três 

critérios diagnósticos para DM com a utilização da glicemia, sendo eles: poliúria, polidipsia, e 

perda ponderal acrescida de glicemia casual (realizada a qualquer horário independente das 

refeições) maior ou igual a 200 mg/dl; glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dl, sendo que 

em casos de pequenas alterações repetir o exame em outro dia; glicemia maior ou igual a 200 

mg/dl após sobrecarga de glicose de 75g (Teste oral de tolerância à glicose – TOTG), realizados 

sobre os cuidados preconizados pela OMS (4). 

              Quando os níveis glicêmicos estão acima dos parâmetros normais, mas não 

suficientemente elevados para caracterizar o diagnóstico de diabetes, entre 100 mg/dl e 125 

mg/dl, os indivíduos são classificados como portadores de “hiperglicemia intermediária”. 

Quando a glicemia de 2h do TOTG estão entre 140 mg/dl e 199 mg/dl a classificação é dada 

como tolerância a glicose diminuída (70). 

              A determinação preferencial da glicose é feita por sua dosagem plasmática. A coleta 

deve ser realizada com o paciente em jejum de 8 a 12 horas, em um tubo contendo fluoreto, 

centrifugar para obter a separação do plasma e sua determinação deve ser imediata ou o tubo 

mantido a 4ºC por no máximo 2 horas. Para a realização do TOTG é necessário jejum de 10 a 

16 horas e a sobrecarga deverá ser 1,75 g de glicose por quilograma de peso, até o máximo de 

75g (4). 

              No ano de 2009 foi proposta a utilização da hemoglobina glicada (HbA1c) como 

critério de diagnóstico para o DM, pois a mesma avalia o grau de exposição à glicemia durante 

o tempo e os valores são estáveis após a coleta. É considerado DM quando se tem HbA1c > 

6,5%, que deve ser confirmada em outra coleta, a qual será dispensável quando houver 

associação sintomática ou glicemia > 200mg/dl (4). A hemoglobina glicada reflete o grau do 

controle glicêmico referente aos 2 ou 3 meses prévios a dosagem, sendo um produto da reação 

não-enzimática entre a glicose e o grupo amino-terminal de um resíduo de valina da cadeia beta 

da hemoglobina (71).  
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3. JUSTIFICATIVA 

 
              O diabetes mellitus está associado a altas taxas de morbimortalidade devido a suas 

várias complicações, sendo a mais comum delas a nefropatia diabética. Esse tipo de agravo gera 

consequências como alta demanda econômica e social, as quais podem ser evitadas com a 

descoberta precoce e tratamento adequado da doença. 

              Tendo em vista a alta prevalência de diabetes mellitus, sua associação com as 

disfunções renais e a característica dos pacientes atendidos no Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás que em geral são portadores de doenças crônicas, faixa etária 

mais avançada e nível de instrução baixo, é de suma importância a realização de estudos 

periódicos para traçar o panorama atual da doença na região, norteando o planejamento em 

saúde pública para garantir atendimento assistencial adequado uma vez que esse grupo de 

pacientes necessitam de uma maior atenção e cuidados mais complexos. 
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4. OBJETIVOS 

 
4.1 GERAL 

 

 Avaliar a prevalência das disfunções renais em pacientes com e sem diabetes mellitus. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Comparar a prevalência de disfunções renais em pacientes diabéticos, não diabéticos e pré-

diabéticos de acordo com sexo e faixa etária 

 Avaliar a sensibilidade dos marcadores renais 

 Discutir a associação de diabetes mellitus e disfunções renais 
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5. METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

 

              Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, descritivo e retrospectivo. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

              O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás/EBSERH é um hospital 

terciário localizado na cidade de Goiânia e que presta atendimento pelo SUS (Sistema Único 

de Saúde) a pacientes com patologias que carecem de atenção mais complexa e especializada. 

O presente estudo foi desenvolvido no Laboratório Clínico situado dentro do Hospital das 

Clínicas onde são realizados exames laboratoriais dos pacientes internos e ambulatoriais. 

 

4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

              Foram incluídos inicialmente no estudo todos os pacientes que realizaram exames                                                       

bioquímicos no laboratório clínico do HC durante o período de janeiro a julho de 2016. Dentre 

estes, foram selecionados os pacientes que realizaram dosagens de microalbuminúria 24h, 

creatinina sérica, glicemia e hemoglobina glicada no mesmo dia. Assim, foram eliminados do 

estudo pacientes que não realizaram as dosagens acima citada, concomitantemente. 

 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

              A coleta dos resultados foi realizada pelo software Laudos versão 1.0.166 através da 

busca do protocolo cadastrado na entrada do paciente, o qual gera informações sobre a idade, 

sexo e resultados de exames. Enquadrados nos critérios de inclusão foram obtidos dados de 196 

pacientes internos e ambulatoriais. O critério utilizado para a definição do diagnóstico de 

diabetes foi embasado na última diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) do ano de 

2016, sendo: glicemia em jejum ≥ 126mg/dL associado a HbA1c ≥ 6,5%. Portanto, os pacientes 

que apresentaram ambas dosagens alteradas foram incluídos no grupo de diabéticos. Os que 

não apresentaram nenhuma dosagem alterada foram classificados como não diabéticos e os que 

tiveram alteração em apenas um parâmetro foram incluídos no grupo de pré-diabéticos. Dentre 

os 196 pacientes, 54 não se enquadraram em nenhum dos três grupos pois não apresentaram os 

critérios estabelecidos pela SBD, sendo então excluídos do estudo. 

              Todas as dosagens laboratoriais as quais os resultados foram analisados foram 

realizadas no equipamento automatizado Architect ci 8000 com kits Abott, em que a glicemia 

foi dosada por reação enzimática por hexoquinase, creatinina por reação cinética picrato 

alcalino, hemoglobina glicada por imunoturbidimetria e microalbuminúria por turbidimetria. 

 

4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

              Após a coleta de dados os mesmos foram agrupados em planilhas do Microsoft Excel 

2013 de acordo com o grupo pertencente (diabéticos, não diabéticos e pré-diabéticos) e foram 
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realizados os cálculos de médias e desvio padrão dos parâmetros: glicemia, HbA1c, creatinina 

e microalbuminúria 24h. Para a idade foi calculada a mediana. Foi utilizada a fórmula CKD-

EPI para calcular a taxa de filtração glomerular. Também no Microsoft Excel 2013 foram 

calculados o coeficiente de Pearson e o Teste T de Student, adotando o nível de significância 

de 95% e tendo como hipótese nula a não existência de diferença entre as dosagens de pacientes 

diabéticos e não diabéticos. 

 

4.6 ASPÉCTOS ÉTICOS 

 

              O seguinte projeto encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, conforme parecer n 855.670, ancorado pelo projeto guarda-

chuva intitulado: “Caracterização dos atendimentos realizados pelo laboratório clínico do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás”. 
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Resumo: A nefropatia diabética constitui-se como a principal causa de insuficiência renal 

crônica nos portadores de diabetes mellitus. O objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência 

das disfunções renais em pacientes diabéticos e não diabéticos. Foram analisados os resultados 

de glicemia, hemoglobina glicada, microalbuminúria 24h, creatinina e taxa de filtração 

glomerular de 196 pacientes atendidos no 1º semestre de 2016 no Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás/EBSERH. Como resultados obtivemos um percentual de 82% 

de diabéticos, sendo destes 69% mulheres com mediana de 58 anos, média de glicemia de 210 

mg/dL e hemoglobina glicada de 9%. A maior taxa de alteração nos níveis de microalbuminúria 

24h foi observada no grupo de diabéticos com 31% e o grupo de não diabéticos apresentaram 

a maior taxa de alteração da creatinina, sendo 31%. Já o grupo de pré-diabéticos apresentou a 

taxa de filtração glomerular diminuída em 77% dos casos. Não foi encontrada diferença 

estatística entre microalbuminúria 24h, creatinina e taxa de filtração glomerular entre o grupo 

de diabéticos e não diabéticos. Portanto, foi constatada a presença de alteração renal no grupo 

de pacientes com diabetes, porém em menor intensidade quando comparado ao grupo de pré-

diabéticos e indivíduos livres de diabetes. Assim, concluímos a necessidade do 

acompanhamento dos grupos considerados fora de risco para o desenvolvimento de doença 

renal. 

 

Palavras-chave: diabetes mellitus, nefropatia diabética, microalbuminúria 

 

Abstract: The diabetic nephropathy is the leading cause of chronic kidney failure in patients 

with diabetes mellitus. The work’s objective is to evaluate the prevalence of renal dysfunction 

in diabetic and non-diabetic. We analyzed the results of blood glucose, glycated hemoglobin, 

microalbuminuria 12:00 am, creatinine and glomerular filtration rate of 196 patients seen in the 

1st semester of 2016 at the Federal Clinical Hospital of Goiás/EBSERH. As a result, we got a 

percentage of 82% diabetics, being of these 69% woman with average of 58 years, average of 

glucose of 210 mg/dL and glycated hemoglobin of 9%. The highest rate of change in the 

microalbuminuria 12:00 am was observed in the group of diabetcs with 31% and the group non-

diabetics presented the highest rate of range of creatinine, being 31%. The group of patients pre 

diabetics presented the glomerular filtration rate low by 77% of the cases. No statistical 

difference was found between microalbuminuria 12:00 am, creatinine and glomerular filtration 

rate between the group of diabetics and non-diabetic. As a result, we observed the presence of 

renal changes in the group of patients with diabetes, but in lower intensity when compared to 

the group of insulin resistant and individuals free of diabetes. So, we need the monitoring of 

groups considered outside of risk for developing kidney disease. 

 

Keywords: Diabetes mellitus. Diabetic nephropathy. Microalbuminuria 
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INTRODUÇÃO 

  

O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica, crônica e degenerativa, que vem 

atingindo proporções epidêmicas nas últimas décadas, com prevalência mundial de 

aproximadamente 400 milhões de pessoas (1) . O DM trata-se de um distúrbio endócrino onde 

há um defeito na secreção ou ação da insulina, manifestando-se pela utilização inadequada da 

glicose e culminando no quadro de hiperglicemia (2)   

         Em sua grande maioria, os portadores de diabetes mellitus têm como principal causa de 

mortalidade o comprometimento macro vascular. Entretanto, a micro angiopatia a nível renal 

figura como a principal causa de morbimortalidade em pacientes que fazem uso contínuo de 

insulina e constitui um fator de risco adicional neste grupo (3). 

         Os critérios diagnósticos para DM com utilização de glicemia são: poliúria, polidipsia, 

perda ponderal e glicemia casual > 200 mg/dl; glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl; Teste Oral de 

Tolerância à Glicose (TOTG) 2h com sobrecarga de 75g de glicose ≥ 200 mg/dl. A hemoglobina 

glicada (HbA1c) também pode ser usada como teste diagnóstico uma vez que avalia a glicemia 

média pregressa dos últimos 4 meses (4). 

         As disfunções renais em pacientes diabéticos geralmente cursam com resistência 

insulínica secundária ao aumento dos níveis hormonais de glucagon, cortisol, GH e 

catecolaminas, devido à diminuição da excreção renal dos mesmos (5) . O acometimento renal 

na DM está diretamente relacionado com alguns fatores, bem como: diagnóstico tardio devido 

ao longo período assintomático da doença; mau controle glicêmico; ausência/insuficiência do 

tratamento anti-hipertensivo; insunilização tardia, dentre outros (6).  

         Dentre as disfunções renais decorrentes da DM, a principal é a nefropatia diabética (ND), 

a qual torna-se uma complicação comum, porém com caráter devastador (7). Constitui-se como 

a principal causa de insuficiência renal crônica nos diabéticos, com prevalência que varia de 

30% a 40%. Esta complicação é manifestada pela presença de proteinúria, sendo possível 

retardá-la, mas não evitar sua progressão para a doença renal terminal (8). Vale ressaltar, que o 

controle glicêmico adequado é um dos contribuintes para o atraso das complicações renais (9).  

         Ressalta-se ainda que em um levantamento realizado no Brasil entre os anos de 2011 a 

2014, cerca de 42% dos pacientes que iniciaram diálise eram portadores de nefropatia diabética 
(10) . Embora a fisiopatologia da DM tipo 1 e tipo 2 sejam distintas, as alterações provocadas nos 

glomérulos renais, interstício tubular renal e na vascularização são praticamente indistinguíveis 
(11). 

         É consolidado na literatura o valor da pesquisa de marcadores de lesão vascular 

generalizada, como a microalbuminúria (Ualb), que é definida como a presença de 30 a 300 mg 

de albumina na urina de 24h, ou uma taxa de excreção de 20 a 200 ug de albumina por minuto 
(12) .O aumento da proteinúria é indicativo de disfunção vascular generalizada com 

comprometimento de múltiplos órgãos, sendo preditor de mau prognóstico (13). A creatinina 

também é um biomarcador de função renal, derivada da produção da creatina muscular, porém 

eleva-se tardiamente, o que pode retardar o conhecimento da doença se não for utilizada em 

associação com outros marcadores (14). 

         Um dos fatores contribuintes para o aumento da prevalência de ND em portadores de DM 

é a falta de conhecimento de seus doentes, uma vez que se houvesse um repasse maior de 
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informações quanto a associação da DM e a doença renal, a motivação dos doentes para seguir 

medidas de prevenção seria maior (15). 

         A partir do exposto acima, este trabalho visa realizar um panorama atual do acometimento 

renal em pacientes diabéticos atendidos em um Hospital Universitário da cidade de Goiânia, a 

fim de elucidar e nortear ações preventivas a serem implantadas na região. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

1. TIPO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, descritivo e retrospectivo. 

 

2. LOCAL DO ESTUDO 

O Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás (UFG)/Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)  é um hospital terciário localizado na cidade de 

Goiânia e que presta atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a pacientes com 

patologias que carecem de atenção mais complexa e especializada. O presente estudo foi 

desenvolvido no Laboratório Clínico situado dentro do Hospital das Clínicas onde são 

realizados exames laboratoriais dos pacientes internos e ambulatoriais. 

 

3. POPULAÇÃO DO ESTUDO 

Foram incluídos inicialmente no estudo todos os pacientes que realizaram exames                                                       

bioquímicos no laboratório clínico do HC durante o período de Janeiro a Julho de 2016. Dentre 

estes, foram selecionados os pacientes que realizaram dosagens de microalbuminúria 24h, 

creatinina sérica, glicemia e hemoglobina glicada no mesmo dia. Assim, foram eliminados do 

estudo pacientes que não realizaram as dosagens acima citada concomitantemente. 

 

4. COLETA DE DADOS 

A coleta dos resultados foi realizada pelo software Laudos versão 1.0.166 através da 

busca do protocolo cadastrado na entrada do paciente, o qual gera informações sobre a idade, 

sexo e resultados de exames. Enquadrados nos critérios de inclusão foram obtidos dados de 196 

pacientes internos e ambulatoriais. O critério utilizado para a definição do diagnóstico de 

diabetes foi embasado na última diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) do ano de 

2016, sendo: glicemia em jejum ≥ 126mg/dL associado a HbA1c ≥ 6,5%. Portanto, os pacientes 

que apresentaram ambas dosagens alteradas foram incluídos no grupo de diabéticos. Os que 

não apresentaram nenhuma dosagem alterada foram classificados como não diabéticos e os que 

tiveram alteração em apenas um parâmetro foram incluídos no grupo de resistentes à insulina. 

Dentre os 196 pacientes, 54 não se enquadraram em nenhum dos três grupos pois não 

apresentaram os critérios estabelecidos pela SBD, sendo então excluídos do estudo. 

Todas as dosagens laboratoriais as quais os resultados foram analisados foram realizadas 

no equipamento automatizado Architect ci 8000 com kits Abott, onde a glicemia é dosada por 

reação enzimática por hexoquinase, creatinina por reação cinética picrato alcalino, 

hemoglobina glicada por imunoturbidimetria e microalbuminúria por turbidimetria. 

 

5. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
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Após a coleta de dados os mesmos foram agrupados em planilhas do Microsoft Excel 

2013 de acordo com o grupo pertencente (diabéticos, não diabéticos e intolerantes) e foram 

realizados os cálculos de médias e desvio padrão dos parâmetros: glicemia, HbA1c, creatinina 

e microalbuminúria 24h. Para a idade foi calculada a mediana. Foi utilizada a fórmula CKD-

EPI para calcular a taxa de filtração glomerular. Também no Microsoft Excel 2013 foram 

calculados o coeficiente de Pearson e o Teste T de Student, adotando o nível de significância 

de 95% e tendo como hipótese nula a não existência de diferença entre as dosagens de pacientes 

diabéticos e não diabéticos. 

 

6. ASPECTOS ÉTICOS 

         O seguinte projeto encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, conforme parecer n 855.670, ancorado pelo projeto guarda-

chuva intitulado: “Caracterização dos atendimentos realizados pelo laboratório clínico do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás”. 

 

RESULTADOS 

 

Foram coletados dados de 196 pacientes, dos quais 54 (27%) não foram enquadrados em 

nenhum grupo por não atenderem aos critérios de classificação da SBD e também pela falta de 

informações antropométricas e hábitos de vida. Dos restantes 142, 116 (82%) eram diabéticos, 

13 não diabéticos (9%) e 13 pré-diabéticos (9%). Dos 142, 95 eram do sexo feminino (67%) e 

47 do sexo masculino (33%). Dentre o grupo de diabéticos, 80 (69%) eram mulheres e 36 (31%) 

homens; entre os não diabéticos 7 (54%) eram mulheres e 6 (46%) homens e dentre os pré-

diabéticos 8 (61%) eram mulheres e 5 (39%) homens, como visto na tabela 1. 

 

Tabela 1. Prevalência de pacientes diabéticos, não diabéticos e pré-diabéticos de acordo com o sexo            

Sexo Diabéticos Não diabéticos Pré-diabéticos Total 

Feminino  80 7 8 95 

Masculino 36 6 5 47 

Total 116 13 13 142 

FONTE: Laudos 1.0.166    

 

         A faixa etária global variou de 12 a 109 anos, tendo como mediana o valor 64. 

Enquadrados no grupo de diabéticos, houveram pacientes de 12 a 99 anos com mediana de 58 

anos; no grupo de não diabéticos a faixa etária variou de 41 a 109 anos com mediana de 68 e 

dentre os pré-diabéticos a faixa etária foi de 41 a 89 anos com mediana de 64. A média da 

glicemia em jejum variou dentre os 3 grupos, sendo 210 mg/dL (DP = 69) para os diabéticos, 

88 mg/dL (DP = 7) para não diabéticos e 110 mg/dL (DP = 8) para pré-diabéticos. A média de 

hemoglobina glicada encontrada para os diabéticos foi 9,0% (DP = 1,7), 5,3% (DP = 0,2) para 

não diabéticos e 6,0% (DP = 0,2) para pré-diabéticos. Esses valores sofreram variações de 

acordo com a faixa etária, como mostra a tabela 2. 

 

Tabela 2. Média de glicemia e HbA1c de acordo com a faixa etária 

 Diabéticos Não diabéticos Pré-diabéticos 

 Até 50 anos >50 anos Até 50 anos >50 anos Até 50 

anos 

>50 anos 
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Glicemia 

(mg/dL) 

217 (DP = 74) 207 (DP = 67) 86 (DP = 10) 88 (DP = 8) 114  110 (DP = 8) 

HbA1c 

(%) 

8,9 (DP = 1,4) 9,1 (DP = 1,8) 4,8 (DP = 0,2) 5,4 (DP = 0,1) 5,8  6,0 (DP = 0,2) 

FONTE: Laudos 1.0.166 

 

            No grupo de pacientes diabéticos, 36 (31%) apresentaram alteração na taxa de 

microalbuminúria 24h, 8 (7%) tiveram alteração na taxa de creatinina e 6 (5%) apresentaram 

alteração em ambas as dosagens. Em relação à taxa de filtração glomerular (TFG), 66 (57%) 

apresentaram valores alterados, sendo que destes 47 (40%) foram classificados com lesão renal 

leve (TFG >60 e <90) e 19 (16%) com lesão renal moderada/severa (TFG <60). Dentre os 

pacientes não diabéticos, 3 (23%) tiveram alteração nos valores de microalbuminúria 24h, 4 

(31%) tiveram alteração na taxa de creatinina e 1 (8%) apresentaram alteração em ambas as 

dosagens. Em relação a TFG, 9 (69%) apresentaram valores alterados, sendo que destes 2 (15%) 

foram classificados com lesão renal leve e 7 (54%) com lesão renal moderada/severa, Já em 

relação aos pré-diabéticos, 2 (15%) tiveram alteração da microalbuminúria 24h, nenhum 

apresentou alteração da creatinina nem alteração de ambas dosagens. De acordo com a TFG, 

10 (77%) apresentaram alteração, sendo que destes 8 (62%) foram classificados com lesão renal 

leve e 2 (15%) com lesão renal moderada/severa, como visto na tabela 3. 

 

Tabela 3. Alteração dos marcadores renais em pacientes diabéticos, não diabéticos e intolerantes 

Marcador renal alterado Diabéticos Não diabéticos Pré-diabéticos 

Microalbuminúria 24h (g/dL) 36 3 10 

Creatinina (mg/dL) 8 4 6 

Microalbuminúria 24h (g/dL) e 

Creatinina (mg/dL) 

6 1 3 

TFG 

>60 e <90 

<60 

66 

47 

19 

9 

2 

7 

10 

8 

2 

FONTE: Laudos 1.0.166 

 

              As médias de Ualb 24h nos três grupos foram: 0,8 g/dL (DP = 2,5) para diabéticos; 2,2 

g/dL (DP = 5,9) para não diabéticos e 0,3 g/dL (DP = 0,5) para pré-diabéticos. Para creatinina 

os valores obtidos foram: 0,9 mg/dL (DP = 0,3) para diabéticos, 1,2 mg/dL (DP = 0,8) para não 

diabéticos e 0,9 mg/dL (DP = 0,2) para pré-diabéticos, como visto no gráfico 1. 
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Figura 1. Taxas de Ualb 24h e Creatinina em diabéticos, não diabéticos e pré-diabéticos 

 

              Foi analisada a relação dos principais parâmetros levantados por meio do coeficiente de 

Pearson. Houve correlação diretamente proporcional entre: Ualb 24h e glicemia no grupo de 

diabéticos, Ualb 24h e idade e TFG e glicemia no grupo de não diabéticos. Entre os demais 

parâmetros foi constatada correlação inversamente proporcional, como visto na tabela 4. 

 

Tabela 4. Correlação dos parâmetros clínicos e laboratoriais entre pacientes diabéticos, não diabéticos e 

intolerantes 

Parâmetros Diabéticos p Não diabéticos p Pré-diabéticos p 

Ualb 24h (g/dL) 

Idade 

0,8 (DP = 2,5) 

58 -0,03 

2,2 (DP = 5,9) 

68 0,53 

0,3 (DP = 0,5) 

64 -0,01 

Ualb 24h 

TFG 

0,8 (DP = 2,5) 

83 ± 26 -0,17 

2,2 (DP = 5,9) 

68 ± 31 -0,46 

0,3 (DP = 0,5) 

78 ± 18 -0,40 

Ualb 24h 

Glicemia 

(mg/dL) 

0,8 (DP = 2,5) 

210 ± 69 

0,11 

2,2 (DP = 5,9) 

88 ± 7 

-0,32 

0,3 (DP = 0,5) 

110 ± 7 

-0,03 

TFG 

Idade 

83 (DP = 26) 

58 -0,67 

68 (DP = 31) 

68 -0,84 

78 (DP = 18) 

64 -0,84 

TFG 

Glicemia 

83 (DP = 26) 

210 ± 69 - 0,13 

68 (DP = 31) 

88 ± 7 0,18 

78 (DP = 18) 

110 ± 7 -0,09 
FONTE: Laudos 1.0.166 

 

         Não foi encontrada diferença estatística significativa na comparação da Ualb 24h, 

creatinina e TFG entre o grupo de pacientes diabéticos e não diabéticos, sendo aceita a hipótese 

nula em todos os casos, como mostra a tabela 5. 
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Tabela 5. Correlação entre Ualb 24h, creatinina e TFG em pacientes diabéticos e não diabéticos 

 Ualb 24h Creatinina TFG 

 Média p Média p Média p 

Diabéticos 0,81  

p > 0,05 

0,94  

p > 0,05 

82  

p > 0,05 
Não 

diabéticos 

0,87 1,02 74 

FONTE: Laudos 1.0.166 

 

DISCUSSÃO 

 

Dentre os pacientes analisados 82% eram portadores de diabetes mellitus. Esse resultado 

corrobora com o encontrado por BURMEISTER et al. em um estudo realizado em 2012 na 

cidade de Porto Alegre onde houve uma taxa de 75% de diabéticos (16). Já em 2016, BUENO et 

al. encontraram 23% também na cidade de Porto Alegre (17). O alto percentual encontrado no 

Hospital das Clínicas da UFG pode ser decorrente do perfil do paciente atendido no mesmo 

uma vez que são em geral portadores de doenças crônicas e demais comorbidades que 

contribuem para o desenvolvimento do diabetes mellitus, associado também ao envelhecimento 

da população e a maior sobrevida dos pacientes diabéticos (4).   

          Entre os portadores de diabetes mellitus, 67% eram do sexo feminino. Em 2015 também 

identificaram maior prevalência de DM em mulheres, o que pode ser explicado pelo fato da 

população feminina ser mais preocupada com a saúde e procurarem mais o serviço assistencial 

em relação aos homens (18). Este maior valor também foi encontrado por FREITAS et.al em 

2012 com maior número de mulheres entre os pacientes moradores da região centro-oeste (19). 

         A mediana de idade encontrada foi de 64 anos, a qual é semelhante a encontrada por 

SOUZA et.al no Rio de Janeiro (18). Este dado também corrobora com o encontrado por 

MENDES et.al. e pode ser explicado pelo aumento da mortalidade com o avançar da idade 

devido às complicações da doença (20). Em 2014 MENEZES et.al., também encontraram faixa 

etária correspondente, o que pode ser associado à diminuição da prática de exercícios físicos e 

aumento da taxa de obesidade após os 60 anos (21). 

         Os níveis de glicemia e hemoglobina glicada mostraram-se compatíveis, evidenciando a 

associação entre esses dois parâmetros. O valor de glicemia esteve maior entre a faixa etária 

inferior a 50 anos, o que pode ser explicado pela subestimação da doença por esses pacientes e 

talvez pelo diagnóstico tardio ou não conhecimento da doença; já os níveis de hemoglobina 

glicada se mostraram mais elevados dentre os maiores de 50 anos, mostrando o mau controle 

entre esses portadores (22). 

         Dentre os pacientes diabéticos 31% mostraram alteração nos níveis de microalbuminúria, 

o que é compatível com o resultado encontrado por PICCIRILLO et al., onde 25% apresentaram 

esse parâmetro alterado (23). É visto que mesmo com o mau controle da glicemia alguns 

indivíduos não apresentam níveis elevados de microalbuminúria, porém dos que apresentam 

cerca de 30% evoluem para macroalbuminúria. Apenas 7% dos diabéticos apresentaram 

elevação na taxa de creatinina, o que demonstra a baixa sensibilidade deste marcador uma vez 

que a alteração só ocorre quando cerca de 50% da função renal já está comprometida, porém o 

mesmo continua sendo um exame bastante utilizado como marcador renal devido a sua alta 

especificidade e baixo custo (24). 

         Em relação à TFG, 57% dos pacientes diabéticos apresentaram valores alterados. Em 

2011 PRETTO et.al encontraram alteração da TFG em 23,2% dos diabéticos (25). O maior 
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acometimento da TFG observada em nosso estudo pode ser devido ao perfil dos pacientes 

analisados, os quais são em geral portadores de múltiplas doenças crônicas as quais podem ter 

contribuído para a perca progressiva da função renal. Os pacientes não diabéticos e intolerantes 

apresentaram alto percentual de diminuição da TFG, sendo 69% e 77%, respectivamente. Esse 

fato pode estar associado a outros fatores os quais não foram analisados no presente estudo 

como IMC, hipertensão e hipertrigliceridemia, os quais influenciam de maneira direta os 

valores de TFG (26). A maior redução da TFG verificada nos pacientes com resistência à insulina 

pode ser explicado pelo desconhecimento do quadro e consequente negligência de cuidados a 

serem tomados, levantando também a hipótese de uma doença renal pregressa a intolerância à 

glicose, uma vez que a condição “pré-diabética” é característica de portadores de doença renal 
(27). 

         Os maiores valores de microalbuminúria 24h e creatinina foram encontrados nos 

pacientes não diabéticos, sendo 2,2 ug/min e 1,2 mg/dl, respectivamente. Esse fato corrobora 

com o achado por RODRIGUES et.al em 2016, onde verificaram microalbuminúria anormal 

em pacientes livres de diabetes, com média de 15 ug/min, apresentando também maiores taxas 

de creatinina (28). Outros aspectos podem colaborar com o surgimento da microalbuminúria em 

indivíduos não diabéticos como a hipertensão arterial, que devido ao perfil do paciente 

analisado em nosso estudo pode estar presente como um fator contribuinte (8). A 

normoalbuminúria encontrada nos pacientes diabéticos e intolerantes pode ser justificada 

devido ao fato do aumento da albuminúria estar presente em apenas 30% dos pacientes 

diabéticos (23). Os níveis de creatinina se mantiveram dentro da normalidade nos três grupos, 

fortalecendo mais ainda a baixa sensibilidade desse marcador para a detecção precoce de lesão 

renal leve e moderada. Também se sabe que os valores da creatinina sérica não avaliam 

fielmente o ritmo de filtração glomerular no estágio inicial da nefropatia diabética, elevando-se 

somente quando há a redução da TFG em cerca de 50% a 70% (29). 

         No grupo de diabéticos obteve-se uma relação diretamente proporcional dentre 

microalbuminúria 24h e glicemia, fato compreensível uma vez que que o desenvolvimento da 

nefropatia diabética é influenciado pelo controle glicêmico (29). O estado de hiperglicemia 

promove um aumento na pressão dos capilares resultando na hiperfiltração, onde os produtos 

da glicosilação também contribuem para a lesão renal. Assim proteínas de baixo peso molecular 

como a albumina passam livremente pelas fenestrações capilares, e são detectadas na urina (28). 

Nos pacientes não diabéticos foi detectada uma forte relação entre o aumento da 

microalbuminúria e a idade. Com o avanço dos anos são notadas alterações renais anatômicas 

e fisiológicas que tornam susceptíveis a diminuição da filtração renal devido ao declínio da 

filtração renal pela idade, o que está de acordo com nosso estudo uma vez que a mediana da 

faixa etária dentre esse grupo foi de 68 anos (17). SILVA et.al também ressaltam que a partir dos 

60 anos há um declínio da taxa de filtração glomerular de 1 a 2 ml/min a cada ano (30). Ainda 

em relação ao grupo de não diabéticos, foi constatado que quanto maior os níveis de glicemia 

maior foi a taxa de filtração glomerular, o que não adere com clareza a literatura uma vez que 

nessa condição ocorre um declínio anual da TFG de aproximadamente 1 a 12 ml/min (26). 

         Não foi encontrada diferença estatística significante dentre microalbuminúria, creatinina 

e TFG de pacientes diabéticos e não diabéticos. Esses resultados são compatíveis com os dados 

analisados no estudo, tendo em vista que o grupo de pacientes não diabéticos apresentaram pior 

função renal em relação aos diabéticos, o que pode ser explicado devido à possível presença de 

fatores os quais não foram analisados no presente estudo e que podem ser contribuintes com o 

desenvolvimento da lesão renal (7). 
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         A partir do exposto podemos concluir que a taxa de diabetes mellitus na população 

atendida durante o primeiro semestre de 2016 no Hospital das Clínicas de Goiânia foi de 

aproximadamente 80%, mostrando-se maior que a verificada em demais estudos no Brasil. Foi 

observado que os mesmos apresentaram alteração da função renal, havendo declínio da taxa de 

filtração glomerular, porém em menor escala em relação à pacientes não diabéticos e 

intolerantes. Esses resultados nos permitem pensar na importância da implantação de métodos 

de triagem para detecção precoce dessa condição na população considerada “saudável”, como 

maneira de prevenir o avanço de complicações. 
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7. CONCLUSÃO 

 

              A partir do exposto podemos concluir que a taxa de portadores de diabetes mellitus na 

população atendida durante o primeiro semestre de 2016 no Hospital das Clínicas de Goiânia 

foi de aproximadamente 80%, mostrando-se maior que a verificada em demais estudos no 

Brasil. Vimos que os mesmos apresentaram alteração da função renal, havendo declínio da taxa 

de filtração glomerular, porém em menor escala em relação à pacientes não diabéticos e 

intolerantes. Esses resultados nos permitem pensar na importância da implantação de métodos 

de triagem para detecção precoce dessa condição na população considerada “saudável”, como 

maneira de prevenir o avanço de complicações. 
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ANEXO 1 – PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO II  -  NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 
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