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Doença renal do diabetes

Introdução
A doença renal do diabetes (DRD), tradicionalmente denominada de nefropatia diabética (ND), é uma complicação
crônica do diabetes mellitus (DM) que
acomete cerca de 35% dos pacientes.
Em 1/4 dos pacientes a anormalidade
observada é o aumento da excreção
urinária de albumina (EUA) e em aproximadamente 1/5 observa-se a redução
isolada da taxa de filtração glomerular
(TFG).1,2 Em estudos realizados no sul do
Brasil, verificou-se que cerca de 37% dos
pacientes com DM tipo 2 (DM2)3 e 34%
dos pacientes com DM tipo 1 (DM1)4
apresentam aumento da EUA. A taxa
de complicações crônicas relacionadas
ao DM diminuiu drasticamente nas últimas duas décadas, tendo ocorrido uma
redução aproximada de 28% na DRD,
em sua fase mais avançada (doença
renal terminal). Entretanto, ainda é muito
grande o número de pacientes afetados
pela DRD, pois a incidência de DM continua aumentando.5 Por este motivo, a
DRD continua sendo a principal causa
de doença renal crônica em pacientes
ingressando em programas de diálise,6
inclusive no Brasil.7,8
A DRD está associada ao aumento
de mortalidade,9-13 principalmente relacionada à doença cardiovascular.9,12 O
aumento da EUA é importante fator de
risco para eventos coronarianos,14,15 e
para o desenvolvimento e progressão
da DRD.12,13 Este risco foi originalmente
demonstrado na década de 1980.16-18
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Com base nos valores crescentes
de EUA, a DRD foi historicamente classificada em três fases: normoalbuminúria,
microalbuminúria e macroalbuminúria.19
Entretanto, a progressão destes estágios não é inexorável, podendo ocorrer
regressão da microalbuminúria em cerca
de 30% dos pacientes12 em geral associada a intervenções terapêuticas.20 Os
pontos de corte para classificação dos
valores de EUA (macro e microalbuminúria) são relativamente arbitrários, já que
foram originalmente determinados a
partir de coortes com número limitado
de pacientes com DM1.16-18 É mais provável que exista um contínuo de risco para
os desfechos relacionados ao aumento
da EUA. De fato, pacientes com DM2 e
valores normais “elevados” de EUA têm
um maior risco de eventos cardiovasculares, renais e de mortalidade.21 Na DRD,
além da possibilidade da ocorrência
de TFG reduzida com EUA normal,2,22-24
recentemente foi demonstrado que em
pacientes com DM1 em até 60% pode
ocorrer a perda precoce e acentuada da
TFG (> 3,5 ml/min/ano) antes do aparecimento da microalbuminúria. São
estes os pacientes que vão progredir
para a fase final da DRD.25 Entretanto,
apesar dos questionamentos acerca da
importância do valor do aumento da
EUA como um marcador da DRD, em
recente revisão de ensaios clínicos randomizados (ECRs), de metanálises e de
grandes estudos observacionais, o papel
da microalbuminúria como fator risco
para eventos cardiovasculares e progres-

são de DRD foi confirmado.26 Neste contexto, é importante salientar que a EUA
e a TFG são preditores independentes de
doença cardiovascular e de mortalidade
no paciente com DM2.27,28
A Associação Americana de Diabetes
(American Diabetes Association – ADA)
recomenda para avaliação da DRD a estimativa da TFG e a medida da EUA.10 Ainda,
recentemente, a albuminúria passou a ser
classificada apenas como EUA normal
ou EUA aumentada, embora os termos
microalbuminúria e macroalbuminúria
sejam ainda amplamente utilizados.

Diagnóstico da doença
renal do diabetes
O rastreamento da DRD deve ser iniciado logo ao diagnóstico do DM nos
pacientes com DM2 e após cinco anos
do início no DM1. No entanto, pacientes
com DM1 que se encontrem na puberdade ou com DM persistentemente
descompensado devem ser rastreados
independentemente destas indicações.
O rastreamento deve ser anual e deve
basear-se na medida da albuminúria e
na estimativa da TFG.10
O rastreamento deve iniciar preferencialmente pela medida de albumina em amostra isolada de urina
(primeira da manhã29 ou casual10,19) em
função da acurácia diagnóstica e facilidade desse tipo de coleta.10,29-33 Pode
ser medido o índice albumina-creatinina10,29,32 ou apenas a concentração
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de albumina.13,29,31 A vantagem da utilização da concentração da albumina
é um menor custo sem perda de acurácia diagnóstica quando comparada
com o índice.31 Além disso, demonstramos em um estudo de coorte com seis
anos de seguimento que a concentração de albumina em amostra casual é
preditiva de eventos cardiovasculares,
DRD e mortalidade em geral.13 Recente
metanálise (14 estudos, 2.708 pacientes) comprovou a acurácia diagnóstica
da medida da concentração isolada
de albumina em amostra de urina,
não havendo diferença em relação ao
índice albumina: creatinina.34 Deve ser
lembrado que em pacientes com EUA
marcadamente elevada (macroalbuminúria, EUA > 300 mg/g) e diminuição da TFG, o índice albumina-creatinina parece ser mais acurado do que a
medida isolada de concentração urinária de albumina.35
Todo teste de albuminúria anormal
deve ser confirmado em duas de três
amostras coletadas em um intervalo de
três a seis meses, devido à variabilidade
diária da EUA.10,29,33 Fatores como exercício durante o período de coleta de urina,
febre, insuficiência cardíaca, hiperglicemia grave e hipertensão arterial não
controlada podem elevar os valores de
EUA.36 Embora seja sugerido que a presença de infecção urinária possa interferir nos valores de EUA, recentemente foi
demonstrado que a presença de bacteriúria não interfere de forma apreciável
nas medidas de albuminúria, não sendo
necessário, como rotina, realizar urocultura concomitante à EUA37 achado confirmado em recente metanálise que incluiu
305 estudos observacionais conduzidos
em 1.552 pacientes com DM.38
A medida de albuminúria deve ser
realizada por um método acurado e
padronizado.39 O Quadro 1 descreve os
pontos de corte diagnósticos atualmente
adotados para o diagnóstico de DRD com
base em valores de albuminúria.
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Quadro 1 Valores de albuminúria utilizados para o diagnóstico de doença
renal do diabetes
Amostra casual de urina
Concentração de albumina13
Amostra casual de urina
Índice albumina-creatinina10
Amostra de urina de 24 h19

Na impossibilidade de realizar-se a
medida da EUA, a medida de proteínas
totais pode ser também utilizada. Os
pontos de corte adotados, proteinúria
em amostra ≥ 430 mg/l ou em urina
de 24 horas > 500 mg19 correspondem a valores muito elevados de EUA
(macroalbuminúria). Também a presença de proteínas no exame qualitativo de urina sugere a presença de EUA
elevada, pois em geral sua presença
corresponde a um valor de proteínas
totais na urina > 500 mg/24 horas.19
A estimativa da TFG com equações
deve ser realizada de rotina junto a medida
da albuminúria.10 A concentração sérica da
creatinina não deve ser usada como índice
isolado de avaliação de função renal, já que
sofre influência de vários fatores extra-renais como a variação da massa muscular
e de alguns medicamentos.40 A equação
de Cockcroft-Gault [(140-idade) x peso/(72
x creatinina) x 0,85 (se mulher)], apesar de
amplamente utilizada para estimar a TFG, é
pouco acurada.41,42 Na prática clínica atual,
a TFG deve ser estimada por meio de equações que empregam a creatinina sérica
e que são ajustadas para idade, gênero e
etnia. Deve ser empregado preferencialmente um método de medida de creatinina sérica calibrado, isto é, equiparado
pelo fabricante do ensaio a um método de
referência internacional reconhecido pelo
NIST (National Institute of Standards and
Technology). O laboratório de análises clínicas que realiza o exame dispõe dessa informação. Uma das equações mais utilizadas
para estimar a TFG é a do estudo MDRD
(Modification of Diet in Renal Disease),43

≥ 14 mg/l
≥ 30 mg/g
≥ 30 mg

sendo que esta fórmula foi posteriormente
adaptada para o uso com valores de creatinina sérica calibrados. A equação CKD-EPI
(Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration)44 foi desenvolvida posteriormente, no ano de 2009, e parece ter
melhor acurácia do que as anteriores.
Entretanto, sua acurácia parece ser menor
em pacientes com DM quando comparada com seu uso em indivíduos sem DM,
com tendência a subestimar a TFG dentro
da faixa da normalidade.45,46 Calculadoras
facilmente utilizáveis e que empregam
essas equações para determinar a TFG
estão disponíveis online: <www.kidney.
org>. Os laboratórios deverão calcular a
TFG estimada com a equação CKD-EPI ou
MDRD e reportá-la sempre no laudo toda a
vez que é solicitada dosagem de creatinina
sérica.47 No entanto, um levantamento
regional no sul do Brasil demonstrou que
esta orientação é seguida por apenas 10%
dos laboratórios comerciais.48
O Quadro 2 descreve os estágios
da DRD com base nos níveis de TFG
e EUA. Essas informações permitem
diferentes combinações considerando
a TFG e o valor da albuminúria, o que
pode ter implicações clínicas relevantes no manejo dos pacientes. Por fim,
lembrar que frequentemente pacientes com DM apresentam a DRD com
aumento de EUA e TFG normal.
A cistatina C sérica é, assim como
a creatinina sérica, um marcador endógeno da TFG. Alguns estudos têm
demonstrado que em pacientes com
DM a cistatina seria um melhor preditor
de doença renal avançada e de morta-
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Quadro 2 Doença renal do diabetes: estágios de classificação da doença renal crônica de acordo com a taxa de
filtração glomerular e excreção urinária de albumina
TAXA DE FILTRAÇÃO
ESTÁGIOS

DESCRIÇÃO
GLOMERULAR

1

TFG normal ou elevada*

≥ 90 ml/min

2

TFG levemente reduzida*

60–89 ml/min

3A

Moderada redução da TFG

45–59 ml/min

3B

Redução marcada da TFG

30–44 ml/min

4

Redução grave da TFG

15–29 ml/min

5

Insuficiência renal

< 15 ml/min

* EUA elevada; Adaptado de: Levey et al.50
TFG: taxa de filtração glomerular; EUA: excreção urinária de albumina.

lidade quando comparada à creatinina
sérica.51 Segundo as últimas diretrizes de nefrologia, a cistatina C deve
ser solicitada quando a TFG estimada
com a equação CKD-EPI estiver entre
45 e 60 ml/min, especialmente se não
houver outras evidências de doença
renal.47 Ainda, recentemente, tem sido
sugerido para avaliar a TFG o uso de
equações combinadas que incluam a
cistatina e a creatinina séricas.52
Além da presença de EUA elevada como expressão de lesão glomerular na DRD, outros marcadores
glomerulares têm sido avaliados, tais
como a excreção urinária de transferrina, ceruloplasmina, adiponectina,
laminina e proteínas podocitárias. No
entanto, nenhum desses marcadores mostrou-se superior em relação à
albuminúria até o momento.53 Além
disto, os túbulos e o interstício renal
também parecem possuir um papel na
patogênese da DRD. O acometimento
tubular poderia inclusive preceder o
envolvimento glomerular, pois várias
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proteínas e enzimas tubulares são
detectáveis antes da elevação da EUA
e da queda da TFG: NGAL (neutrophil
gelatinase-associated lipocalin), NAG
(N-acetyl glucosaminidase), KIM-1 (kidney injury molecule 1), α1- e β2-microglobulinas, L-FABP (fatty acid binding
protein) e RBP4 (retinol binding protein 4). Estudos mais robustos são
ainda necessários para definir o verdadeiro papel desses biomarcadores na
detecção precoce da DRD.51

Diagnóstico diferencial da
doença renal do diabetes
A presença de aumento de EUA ou a
redução da TFG em pacientes com DM
pode ser causada por outra doença
renal não relacionada ao DM. O paciente
deve ser submetido à avaliação adicional nas seguintes situações: início da
proteinúria em pacientes com duração
do DM inferior a cinco anos, em especial
no DM1;54 início da proteinúria abrupto

e rapidamente progressivo, não compatível com o curso clínico da DRD;19
presença de alterações no sedimento
urinário, como cilindros hemáticos, leucocitários e acantócitos,55 presença de
manifestações clínicas de outra doença
sistêmica32 e ausência de retinopatia
e neuropatia em pacientes com DM1,
visto que nesses pacientes a retinopatia diabética precede o surgimento
de DRD.55 Nos pacientes com DM2, a
ausência de retinopatia e neuropatia
não excluem a presença de DRD, pois
apenas 57% dos pacientes com DM2
proteinúricos, com diagnóstico de ND
confirmado por biópsia, são portadores
de retinopatia diabética.55 Entretanto,
uma recente metanálise que incluiu
mais de 2.000 pacientes com DM2,
todos com comprovação de DRD por
biópsia e a maioria com indicação de
biópsia por suspeita de outra possível
causa de nefropatia, comprovou que a
retinopatia diabética é útil no diagnóstico da DRD. Os valores preditivos positivo e negativo da retinopatia foram
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Quadro 3 Estratégias do tratamento em pacientes com doença renal do diabetes
INTERVENÇÃO

DESCRIÇÃO

Fármacos que atuam no SRAA

•
•
•
•

Restrição proteica

• Restrição moderada de proteínas:
<1,0 g/kg peso/dia na presença de progressão da DRD e redução da TFG

Controle pressórico

• Uso de diuréticos (furosemida se TFG < 30 ml/min), antagonistas do cálcio e/ou
β-bloqueadores e/ou vasodilatadores
• Alvo: pressão arterial ≤ 140/80 mmHg ou ≤ 130/80 mmHg – situações especiais:
jovem, risco elevado de AVC

Controle glicêmico

• Alvo: HbA1c < 7%
• Individualizar de acordo com a presença de comorbidades

Controle de lipídeos

Inibidores da enzima conversora da angiotensina
Bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II
Antagonistas dos receptores da aldosterona
Inibidores diretos da renina

Alvo LDL (paciente não dialítico):
Presença de DCV estabelecida ou LDL > 190 mg/dl:
- redução de 50% do LDL basal ou LDL < 70 mg/dl
LDL basal >100 mg/dl (40 a 75 anos idade):
- redução de LDL basal em pelo menos 30% ou < 100 mg/dl
Alvo Triglicerídeos: < 150 mg/dl
Alvo HDL: > 40 mg/dl para homens e > 50 mg/dl para mulheres

Adaptado10, 11, 19, 59 ; AVC: acidente vascular cerebral; DCV: doença cardiovascular;
SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona; TFG: taxa de filtração glomerular.

de 72 e 69%, respectivamente, tendo a
forma proliferativa de retinopatia diabética 98% de especificidade para o diagnóstico da DRD.56 A diminuição rápida e
acentuada da TFG (> 30%) após o início
de terapia com inibidores da enzima
conversora da angiotensina (IECA)
ou bloqueadores do receptor AT1 da
angiotensina (BRA) sugere a presença
de estenose da artéria renal,32 devendo
esta possibilidade ser avaliada.

Tratamento da doença
renal do diabetes
Tradicionalmente, os objetivos do
tratamento da DRD incluem reduzir a EUA, sendo alvos a obtenção
de valores normais de EUA (normoalbuminúria), evitar o aumento
progressivo da EUA e desacelerar
o declínio da TFG, além de prevenir a ocorrência de eventos cardio-

vasculares. A medida da EUA vem
sendo usada como um desfecho
substituto para desfechos mais
duros, como a insuficiência renal
e/ou morte, embora existam controvérsias sobre esta utilização da
EUA. 57,58 As principais estratégias de
tratamento da DRD, não incluindo
tratamento de substituição renal
(diálise e transplante), estão descritas no Quadro 3.
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Controle glicêmico
intensificado
O papel do controle glicêmico intensificado sobre a progressão da DRD, de
microalbuminúria para macroalbuminúria e sobre o declínio da TFG nos pacientes com valores de EUA marcadamente
elevados (macroalbuminúrios) não está
completamente esclarecido.60-63
Em pacientes com DM2 recémdiagnosticado, o estudo UKPDS
(United Kingdom Prospective Diabetes
Study)64 não observou benefício em
desfechos renais quando o tratamento intensivo da hiperglicemia foi
comparado ao tratamento convencional (HbA1c 7,0% vs. 7,9%). Entretanto,
quando os desfechos microvasculares foram analisados em conjunto,
houve redução de risco em 25% com
o tratamento intensificado. Outros
ECRs (ACCORD, ADVANCE, VADT)
não demonstraram ter um benefício inequívoco do controle intensivo
na doença renal relacionada ao DM.
Diferentemente do UKPDS, esses estudos incluíram pacientes com doença
cardiovascular prévia ou presença de
fatores de risco cardiovasculares. No
estudo ACCORD (Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes)65 a
incidência de macroalbuminúria foi
reduzida em 29% no grupo sob tratamento intensivo quando comparado
ao tratamento convencional (HbA1c
7,2% vs. 7,6%), embora não tenha
havido proteção em relação à queda
da TFG ou incidência de doença
renal terminal. O mesmo foi observado no estudo ADVANCE (Action
in Diabetes and Vascular Disease:
Preterax and Diamicron Modified
Release Controlled Evaluation),66 no
qual o grupo tratado intensivamente
(HbA1c 6,5% vs. 7,3%) teve redução
na incidência de macroalbuminúria
(2,9% vs. 4,1% no grupo controle),
também sem efeito na TFG. Já no
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VADT (Veterans Affair Diabetes Trial)67
o tratamento intensificado (HbA1c
6,9% vs. 8,4%) não preveniu a progressão de microalbuminúria para
macroalbuminúria, embora os valores
de albuminúria tenham sido menores
ao final do estudo no grupo sob tratamento intensificado. Analisados em
conjunto, os resultados desses estudos sugerem que a obtenção de valores de HbA1c <7% tem um pequeno
efeito no retardo da progressão da
albuminúria em pacientes com DM2,
entretanto sem evidência de proteção
sobre a redução de TFG ou progressão
para insuficiência renal. Embora os
resultados desses estudos61-63 sejam
aparentemente contraditórios em
relação aos do UKPDS,60 deve-se levar
em conta que os pacientes incluídos
apresentavam uma duração média
conhecida do DM de 8 a 11 anos, evidências de doença cardiovascular e/
ou associação com fatores de risco
cardiovascular, indicando, portanto,
estágios já avançados da evolução do
DM. Ainda, neste contexto, deve ser
lembrado que em recente metanálise
de ECR foi demonstrado que um controle glicêmico estrito em pacientes
com DM2 não reduz a mortalidade
geral e não foi possível demonstrar
uma redução superior a 10% na mortalidade e em eventos cardiovasculares ou em complicações microvasculares, incluindo a DRD. Contudo,
um controle glicêmico intensificado
aumenta em 30% o risco de hipoglicemia grave.68
Um único ECR conduzido em 160
pacientes com DM2 microalbuminúricos e com seguimento de 7,8 anos
demonstrou um efeito benéfico do controle glicêmico intensificado (HbA1c
7,9% vs. 9%) sobre a perda de função
renal avaliada por meio da TFG, além
da redução da albuminúria. Entretanto,
neste estudo, um efeito independente
de um melhor controle glicêmico não

foi demonstrado, pois os pacientes do
grupo tratamento intensificado estavam sob intervenção múltipla: controle
glicêmico intensificado, uso de IECA,
aspirina e hipolipemiantes.63
Em pacientes com DM1, o
estudo DCCT (Diabetes Control and
Complications Trial)61 não observou
redução na progressão para macroalbuminúria nos pacientes que eram microalbuminúricos no início do estudo. Todavia,
esse estudo não tinha poder suficiente
para demonstrar esse benefício, já que
somente 73 pacientes eram inicialmente
microalbuminúricos. Portanto, não existia até então evidência em pacientes com
DM1 de que o controle glicêmico intensificado tivesse benefício na progressão da DRD. Entretanto, recentemente,
um estudo observacional prospectivo
acompanhou 349 pacientes com DM1 e
proteinúria (DRD estágios 1-3) por até 15
anos. O grupo que melhorou o controle
glicêmico durante o período de observação apresentou menor queda da TGF
e menor prevalência de doença renal
terminal (29%) quando comparado com
os pacientes que mantiveram um mau
controle glicêmico (42%). A diminuição
da HbA1c em 1 ponto foi associada com
uma proteção de 24% para evolução de
doença renal terminal (HR 0,76; IC 95%
0,63 – 0,91; P = 0,003).69
É ainda possível que os valores
extremos de EUA estejam associados
a desfechos negativos na DRD. Em
estudo que avaliou 23.296 pacientes
com DM e TFG < 60 ml/min, valores
de HbA1c > 9% e < 6,5% foram associados a uma maior mortalidade.70 Essa
curva em “U” da mortalidade associada
a HbA1c foi recentemente também
demonstrada em 9.000 pacientes com
DM em hemodiálise para valores de
HbA1c < 7,0% e > 7,9%.71
Em relação aos fármacos orais
utilizados para tratamento da hiperglicemia, o grau de função renal deve
ser considerado na escolha do agente.
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Pacientes com TFG <30 ml/min têm
absoluta contraindicação para o uso da
metformina. Valores de TFG 30-59 ml/
min devem alertar sobre a presença
de outros fatores de risco para acidose lática antes da prescrição ou da
continuidade do uso da metformina.72
Entretanto, essa contraindicação tem
sido bastante discutida devido à escassa
evidência de que o uso da metformina realmente esteja associado a
risco aumentado de acidose lática em
pacientes com doença renal.73 Já as
sulfonilureias e seus metabólitos, com
exceção da gliclazida e glipizida, não
devem ser utilizadas, ou utilizadas
com muita cautela, em pacientes com
perda significativa de função renal.74
A acarbose, um inibidor da α-glicosidase intestinal, pode ser utilizada até
valores de TFG >30 ml/min (creatinina
sérica até 2 mg/dl),75 pois em estágios
mais avançados existe a preocupação
de que seus metabólitos se acumulem,
levando ao dano hepático. As glitazonas, sendo atualmente a pioglitazona o
representante disponível desta classe
no mercado, podem ser alternativas
no tratamento desses pacientes, pelo
baixo risco de hipoglicemia e por não
necessitar de ajuste de dose na doença
renal e serem seguras do ponto de vista
cardiovascular.76 Entretanto, potenciais
efeitos colaterais devem ser levados
em conta, tais como anemia, retenção
hídrica, ganho de peso, aumento de
risco de fraturas, insuficiência cardíaca
Entre os inibidores da DPP-4, (vildagliptina, sitagliptina, linagliptina e
saxagliptina) apenas a linagliptina não
requer ajuste na presença de perda de
função renal. Para os demais representantes são recomendados ajustes
de acordo com os estágios de DRC.77,78
Atualmente, no Brasil, a exenatida e a
liraglutida, fármacos anti-hiperglicêmicos de uso subcutâneo, são os representantes dos análogos do GLP-1. Estes
medicamentos estão indicados para

uso em pacientes com valores de TFG
de >30 ml/min.79 Já os análogos do
GLP-1 de longa duração (uso semanal)
como a albiglutida, poderiam ser utilizados nos diferentes estágios da DRD.80
Um grupo de pesquisadores independentes sugeriu um risco aumentado
de pancreatite e tumor de pâncreas
neuroendócrino maligno em pacientes com DM2 tratados com agonistas
GLP-1, análogos do GLP-1 e inibidores da DPP-4.81 Recentemente, entretanto, as agências de saúde europeia
(EMA; European Medicines Agency) e
americana (FDA) realizaram uma avaliação dos dados de pós-comercialização e concluíram que não existem
evidências que confirmem possível
associação causal destes fármacos
com pancreatite e neoplasia pancreática.82 Portanto, não há, atualmente,
nenhuma alteração nas recomendações sobre o uso desses medicamentos
e os profissionais de saúde devem continuar a prescrevê-los de acordo com a
indicação clínica.
Outra classe de medicamentos anti-hiperglicêmicos de uso oral são os inibidores do co-transporte tubular renal
de sódio-glicose (inibidores do SGLT2)
como a dapagliflozina, canagliflozina e
empagliflozina, estes dois últimos recentemente disponíveis. Atuam inibindo a
reabsorção tubular proximal de glicose
e sódio, por mecanismo independente
de insulina, promovendo um aumento
de glicosúria com melhora do controle
glicêmico, perda de peso e redução da
pressão arterial. No entanto, ocorre um
aumento de infeções urogenitais por
fungos. Estes medicamentos dependem
da habilidade renal de filtrar glicose e
não devem portanto ser utilizados em
pacientes com TFG < 30 ml/min.83
Em fases mais avançadas da DRD,
a produção de insulina endógena é
reduzida e, em geral, os pacientes com
DM2 necessitam usar insulina para
melhorar o controle glicêmico.

Diretrizes SBD

Controle intensificado
da pressão arterial e
bloqueio do sistema
renina-angiotensinaaldosterona
O tratamento da hipertensão arterial
sistêmica (HAS), independentemente
do agente utilizado, apresenta efeito
benéfico sobre a progressão da DRD.84
Os fármacos que bloqueiam o sistema
renina-angiotensina (SRAA), por meio de
seu efeito renoprotetor específico, independentemente da redução da pressão
arterial (PA), diminuem a EUA e a progressão da macroalbuminúria para estágios
mais avançados de DRD,85,86 assim como
a progressão da microalbuminúria para
macroalbuminúria.87-89 Em pacientes com
DM2, dois grandes ECRs avaliaram o efeito
protetor do tratamento intensificado da
HAS em pacientes com macroalbuminúria.
Ambos incluíram pacientes com aumento
de creatinina ou redução de TFG e avaliaram os efeitos dos BRA. No estudo RENAAL
(Reduction of Endpoints in NIDDM with
the Angiotensin II Antagonist Losartan),90
1.513 pacientes foram randomizados para
50 mg ou 100 mg de losartana ou placebo.
Os pacientes do grupo losartana apresentaram uma redução de 35% na EUA, de
25% no risco de duplicação da creatinina
sérica e de 28% na incidência de insuficiência renal terminal. Apesar de a PA ter sido
menor no grupo intervenção no primeiro
ano de seguimento (146/78 vs. 150/80
mmHg), não houve diferença no segundo
ano e ao final do estudo. Com base neste
último achado, os autores sugerem que
o benefício na redução de eventos ocorreu devido ao uso específico da losartana
mais do que à redução da PA. O estudo
IDNT (Irbesartan in Diabetic Nephropathy
Trial)91 confirmou alguns desses achados
e avaliou o efeito específico da classe de
medicamentos em uso. Este ECR com
1.715 pacientes foi composto por três braços: placebo, anlodipina 10 mg e irbesartana 300 mg. A PA foi menor nos grupos
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anlodipina (141/77 mmHg) e irbesartana
(140/77 mmHg) em comparação ao grupo
controle (144/80 mmHg) e sem diferença
de PA entre os dois fármacos anti-hipertensivos. Entretanto, somente no grupo irbesartana foi demonstrada redução de 33%
no risco de duplicação da creatinina sérica.
Em ambos os estudos não foi observada
redução no risco de morte.
Em pacientes com DM1 o efeito
protetor do tratamento intensificado
da HAS em pacientes com macroalbuminúria foi inicialmente sugerido em
ensaios clínicos não randomizados e
que incluíram um número pequeno de
pacientes (11 a 18 pacientes) há mais
de 20 anos.85,92 Nestes estudos a redução da PA foi efetiva em reduzir a EUA
e a queda da TFG. O efeito benéfico da
redução da PA sobre EUA foi confirmado em um ECR com 129 pacientes
com DM1 e macroalbuminúria, todos
em uso de IECA, no qual o grupo com
tratamento intensificado da PA (alvo
de PA média < 92 mmHg) apresentou
menor EUA (535 vs. 1.723 mg/24 horas)
em relação ao grupo com tratamento
convencional (alvo de PA média de 100
mmHg-107 mmHg).85 No entanto, a
queda da TFG foi semelhante nos dois
grupos. Recentemente, uma metanálise93 demonstrou que o bloqueio
do SRAA, com IECA ou BRA, reduziu
a albuminúria em pacientes microalbuminúricos, mas não em pacientes
normoalbuminúricos com DM1 e não
modificou a mortalidade e a TFG.
O efeito da redução da PA também foi estudado em estágios mais
precoces de DRD em pacientes com
DM2. ECR demonstraram que os
IECA88 e BRA89 reduzem em cerca de
três vezes a incidência de macroalbuminúria. O estudo MICRO-HOPE
(Microalbuminuria,
Cardiovascular,
and Renal Outcomes-Heart Outcomes
Prevention Evaluation)88 envolvendo
pacientes com DM2, cerca de 55%
deles portadores de HAS, demonstrou
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benefício na prevenção da macroalbuminúria e de eventos cardiovasculares. No estudo IRMA-2 (Irbesartan
in Microalbuminuria, Type 2 Diabetic
Nephropathy trial)89 590 pacientes com
DM2, HAS e microalbuminúria foram
randomizados para placebo ou irbesartana (150 mg e 300 mg). Os valores
de PA foram menores nos grupos de
irbesartana combinados (irbesartana
150 mg: 143/83 mmHg e irbesartana
300 mg: 141/83 mmHg) do que no
grupo placebo (144/83 mmHg). Após
ajuste para valores de EUA basal e de
PA durante o estudo, no grupo irbesartana 300 mg foi demonstrada uma
redução de 44% no risco de progressão
para macroalbuminúria, sem efeito na
queda da TFG. Uma recente metanálise confirmou os efeitos benéficos dos
BRA e IECA em pacientes com DM2, em
fases precoces da DRD.94 Foi demonstrado um menor risco de duplicar a
creatinina sérica e de desenvolver
macroalbuminúria. Outra recente
metanálise93 demonstrou que o bloqueio do SRAA, independentemente
do medicamento utilizado, reduziu a
albuminúria de pacientes com DM2
normoalbuminúricos e microalbuminúricos, porém não modificou a
mortalidade e a TFG.
O efeito benéfico dos fármacos
bloqueadores do SRAA sobre a DRD
é independente da redução da PA.
De fato, uma metanálise que incluiu
12 ECR com 698 pacientes com DM1
microalbuminúricos, porém normotensos, demonstrou uma redução de 62%
na incidência de macroalbuminúria
em comparação com placebo.87 Outra
metanálise publicada posteriormente,
cujo objetivo foi avaliar os efeitos de
IECA e BRA sobre a DRD, e que incluiu
10.598 pacientes com DM1 e DM2, confirmou que estes medicamentos reduzem o risco de insuficiência renal terminal e de duplicação da creatinina sérica
tanto em pacientes com microalbu-

minúria como com macroalbuminúria,
embora estes agentes não tenham sido
capazes de reduzir a mortalidade.57,93 O
efeito de diferentes classes de anti-hipertensivos (IECA, BRA, bloqueadores
de canal de cálcio, beta-bloqueadores
e a combinação de IECA+diurético tiazídico) foi avaliado em uma metanálise
em rede (network meta-analysis),95 cuja
técnica estatística permite que todas
as classes sejam comparadas entre si,
mesmo quando não existem ECR com
determinada comparação. Não foram
encontradas diferenças de mortalidade
total ou de evolução para doença renal
terminal. Somente o IECA usado isoladamente foi associado à menor risco
de duplicação da creatinina sérica (ICr
95%: 0,58 ; 0,32–0,90).
Em conclusão, os fármacos que
atuam no SRAA têm mais efeitos benéficos sobre a função renal de pacientes
com DM do que outros anti-hipertensivos, em especial sobre a progressão
para a macroalbuminúria e insuficiência renal terminal. Em relação à comparação do efeito renoprotetor dos
BRA com os IECA, o estudo DETAIL
(Diabetics Exposed to Telmisartan and
Enalapril)96 mostrou efeitos equivalentes das duas classes de fármacos
em pacientes com DM2, microalbuminúricos ou macroalbuminúricos.
Atualmente, o uso de IECA ou BRA é
recomendado para todos os pacientes
com aumento da EUA (microalbuminúricos ou macroalbuminúricos), independentemente de valores de PA.10 É
possível que os efeitos dos BRA sejam
diferentes entre si. Recentemente, um
estudo observacional canadense com
quase 55.000 pacientes com DM em
geral demonstrou que telmisartan e
valsartan foram associados com um
menor risco de internação hospitalar
por eventos cardiovasculares quando
comparados a outros fármacos desta
classe (candesartan, ibesartan, losartan).97 Um ECR98 conduzido em 4.447
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pacientes com DM2 normoalbuminúricos demonstrou que o olmesartan utilizado por 3,2 anos, apesar de retardar o
aparecimento da microalbuminúria, foi
associado à maior incidência de eventos cardiovasculares fatais, talvez relacionado à maior prevalência de doença
coronariana no grupo intervenção. De
fato, o efeito cardiovascular dos BRA
não está completamente esclarecido.
Alguns aspectos devem ser observados em relação ao uso de bloqueadores do SRAA. O efeito antiproteinúrico dos BRA ocorre precocemente, já
sete dias após o início do tratamento,
persistindo estável posteriormente.99
Esse efeito é independente da redução
na PA e é dose-dependente. Após o início dos bloqueadores do SRAA pode
ocorrer uma elevação da creatinina
sérica de até 30% em relação aos valores iniciais.100 Nessa situação, os IECA
não devem ser suspensos, pois esse
aumento é associado a uma preservação em longo prazo da função renal,
incluindo pacientes com valores iniciais de creatinina sérica > 1,4 mg/dl.100
Entretanto, elevações de creatinina
sérica superiores a 30% devem levantar a suspeita de estenose de artéria
renal. Ainda, a inibição do SRAA, especialmente com os IECA, pode aumentar os níveis de potássio sérico, principalmente na presença de insuficiência
renal.101 Por essa razão, creatinina e
potássio séricos devem ser avaliados
mensalmente nos primeiros dois a três
meses do início do uso de IECA ou BRA.
Finalmente, o uso combinado de IECA
e BRA (duplo bloqueio do SRAA) poderia ser mais efetivo do que o uso isolado
de cada medicamento. O resultado do
efeito dessa associação sobre a albuminúria é controverso. O estudo ONTARGET
(The Ongoing Telmisartan Alone and
in Combination with Ramipril Global
Endpoint Trial),58 que incluiu 25.620 indivíduos, 6.982 destes com DM, todos com
risco cardiovascular elevado, concluiu que

o uso simultâneo de BRA e IECA (telmisartana e ramipril) associou-se com piora de
desfecho renal composto (diálise, transplante, duplicação da creatinina sérica e
morte), embora tenha ocorrido redução
da proteinúria. Estes dados põem em
dúvida a utilização da proteinúria como
um desfecho substituto à redução da função renal na DRD. No subgrupo com DM,
não se observou aumento dos desfechos
renais deletérios, entretanto também não
se observou benefício do duplo bloqueio.
A piora da função renal ocorreu principalmente por necessidade aguda de diálise,
portanto, refletindo hipoperfusão renal
prévia por doença vascular. Esta observação sugere que aqueles pacientes que
têm doença vascular grave pioram da
função renal com o duplo bloqueio do
SRAA. Além disso, deve ser lembrado que
o uso combinado de BRA e IECA associouse também a uma maior frequência de
paraefeitos, como hipotensão postural,
síncope e diarreia.58 Estudo mais recente
avaliou a combinação de losartana e lisinopril em comparação com losartana
e placebo102 em pacientes com DM2 e
EUA ≥300 mg/g creatinina. O duplo bloqueio não diminuiu o risco de DRC terminal, mas foi associado a maior risco de
hipercalemia e insuficiência renal aguda.
Assim, não se recomenda o uso de IECA
em associação com BRA no tratamento
da DRC do diabetes.
Entre os fármacos que atuam no
SRAA, existem ainda os antagonistas
dos receptores da aldosterona (espironolactona)103 e inibidores diretos
da renina (alisquireno), cujo uso associado com BRA,104 pode levar à maior
redução da albuminúria do que o uso
isolado desses medicamentos em
pacientes com DM. A associação de
alisquireno com losartana aparentemente tem um efeito antiproteinúrico
benéfico semelhante nos diversos estágios de doença renal, porém com mais
hipercalemia quando a TFG é < 60 ml/
mim.6,105 Uma revisão sistemática com
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metanálise de ECR, envolvendo 4.814
participantes, avaliou a segurança do
uso associado do alisquireno com bloqueadores do SRAA.106 Demonstrou-se
que o risco de hipercalemia foi maior
com a associação com o alisquireno
do que com monoterapia, seja com o
próprio alisquireno, com IECA ou BRA.
Recentemente, após 33 meses, foi
interrompido um ECR que tinha por
objetivo avaliar os efeitos cardiovasculares e renais resultantes da associação do alisquireno com BRA ou IECA
em pacientes com DM2 e DRD e/ou
doença cardiovascular. Embora a redução na EUA tenha sido maior no grupo
do alisquireno, o estudo foi interrompido em razão de maior incidência de
hipercalemia e hipotensão, além de
maior risco de parada cardíaca nesses
pacientes.107 Em resumo, não existe até
o momento qualquer indicação para o
uso combinado de fármacos inibidores
do SRAA visando à maior renoproteção
em pacientes com DM e DRD.
A orientação atual da ADA é que o
alvo da pressão arterial sejam valores
≤ 140/80 mmHg e ≤ 130/80 mmHg em
situações especiais como o paciente
jovem sem comorbidades ou quando
o risco de acidente vascular cerebral é
elevado.10 Um estudo de coorte com
18 anos de acompanhamento avaliou
881 pacientes com DM2 sem eventos cardiovasculares.108 Neste estudo,
os pacientes foram estratificados de
acordo com os valores de pressão
arterial e de proteinúria (> ou < 150
mg/l). Aqueles com proteinúria e PA
sistólica < 130 mmHg apresentaram
maior mortalidade cardiovascular e
total do que os que tinham PA sistólica entre 130 mmHg e 160 mmHg.
Estes dados sugerem que em pacientes com DM2 proteinúricos os valores
pressóricos adotados devem levar em
conta a prevenção da doença cardiovascular e provavelmente não serem
mantidos abaixo de 130/80 mmHg.
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Esses dados são reforçados pela
observação de maior mortalidade em
pacientes com DM2 e doença cardiovascular que mantêm valores de PA
< 130/85 mmHg.109 Recentemente foi
publicada a recomendação do Joint
8 (Eighth Joint National Committee)
para tratamento da HAS em adultos.110
O alvo de PA recomendado para
pacientes com DM ou com DRC é de
< 140/90 mmHg. No entanto, o alvos
da ADA parecem ser mais adequados, tendo em vista os resultados do
estudo HOT (Hypertension Optimal
Treatment),111 no qual o alvo de PA
diastólica ~80 mmHg foi associado a
menor risco de desfechos cardiovasculares do que o alvo de ~90 mmHg; e
do estudo ACCORD (Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes)112
onde valores de PA sistólica ~120
mmHg foram associados a menor
risco de acidente vascular cerebral do
valores > 130 mmHg.
As recomendações gerais para
os pacientes diabéticos hipertensos
são aplicáveis àqueles com DRD. Para
atingir os alvos recomendados113 são
usualmente necessários três a quatro
agentes anti-hipertensivos. O tratamento deve ser iniciado com um inibidor do SRAA, devido ao conhecido
efeito renoprotetor desses fármacos.
Alguns estudos favorecem o uso dos
IECA como escolha inicial, uma vez que
existe ainda dúvida se algumas classes
de BRA poderiam aumentar a mortalidade.98,99 Além disso, na escolha do
medicamento deve ser lembrado que
a redução da albuminúria, utilizada
como um desfecho substituto, nem
sempre é acompanhada de redução
de mortalidade ou de perda de função renal avaliada pela TFG (desfechos
duros).57,58,93,99 Os pacientes com PA
sistólica 20 mmHg e PA diastólica 10
mmHg acima do alvo, devem iniciar o
tratamento com dois agentes anti-hipertensivos. Nesses casos, um IECA ou
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um BRA associado a diurético tiazídico
em baixa dose (12,5 a 25 mg/dia) pode
ser utilizado. Para aqueles pacientes
com a TFG < 30 ml/min (creatinina
sérica de 2,5 a 3 mg/dl) é indicado o uso
de diurético de alça (furosemida).113 Na
presença de efeitos colaterais dos IECA,
como tosse, os BRA são uma excelente
alternativa, sendo os agentes preferidos para os pacientes com DM2 com
hipertrofia ventricular esquerda114 e/
ou micro ou macroalbuminúria.88-90
Outros agentes anti-hipertensivos adicionais devem ser utilizados conforme
a necessidade. Os beta bloqueadores são especialmente indicados para
pacientes com cardiopatia isquêmica
por reduzirem eventos cardiovasculares e mortalidade nos pacientes com
frequência cardíaca > 84 batimentos
por minuto.101 A combinação de beta
bloqueadores e bloqueadores do canal
de cálcio do tipo não di-hidropiridínicos (verapamil, diltiazem) não deve ser
utilizada, pois ambos os agentes apresentam efeito cronotrópico negativo.

Intervenção dietética
As publicações mais recentes da
ADA10,115-117 recomendam que pacientes com aumento de EUA não sejam
submetidos a dietas com restrição proteica por estas não terem efeitos sobre
o declínio da TFG. Entretanto sugerem
que restrição de proteínas da dieta <
1 g/kg/dia seja adotada nos pacientes
que tem progressão da DRD (EUA elevada e redução de TFG) apesar de controle glicêmico e pressóriso adequados
e do uso de medicamentos inibidores
do sistema renina-angiotensina-aldosterona.10 Entretanto estas publicações
não incluíram uma metanálise recentemente publicada com 779 pacientes de 13 ECR que demonstrou haver
um benefício de uma dieta pobre em
proteínas, tanto em relação à melhora

da TFG quanto à redução da proteinúria.118 Importante citar que esses
efeitos benéficos ocorreram especialmente nos pacientes que aderiram à
dieta. Além da dificuldade de adesão
à dieta,119 outro possível fator de confusão que poderia explicar em alguns
estudos a ausência de efeitos benéficos é o uso sistemático de IECA e BRA
associado a um controle intensificado
da PA.120 De fato, em estudo onde o
uso de inibidores do SRAA ocorreu em
menor proporção e o controle da PA foi
menos estrito,121 os efeitos benéficos
da intervenção dietética sobre a função renal foram significativos.
Além da redução de proteínas da
dieta, é possível que o tipo ou origem
da proteína seja importante no tratamento da DRD. Em estudos de curta
duração que compararam o efeito
sobre a função renal do consumo de
proteína de origem vegetal ou animal não foi observada qualquer diferença entre as dietas avaliadas.122,123
Entretanto, um ECR com quatro anos
de duração com 41 pacientes com DM2
demonstrou que uma dieta normoproteica com adição de soja texturizada
(conteúdo proteico: 35% animal, 35%
soja, 30% vegetal) foi capaz de reduzir
a proteinúria quando comparada com
uma dieta controle (conteúdo proteico: 70% animal, 30% vegetal).124
A intervenção dietoterápica sobre
o conteúdo lipídico da dieta por meio
da substituição da carne vermelha
pela carne de galinha, rica em ácidos
graxos poli-insaturados, mostrou-se
capaz de reduzir em curto prazo a
EUA em pacientes com DM2 microalbuminúricos125 e macroalbuminúricos.126 De fato, os ácidos graxos poli
-insaturados, incluindo os de origem
vegetal, parecem ter um efeito protetor sobre a albuminúria, conforme
sugerido em um estudo transversal
realizado em pacientes com DM2.127
Uma observação importante é que o
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efeito de redução da EUA resultante
da dieta à base de carne de galinha
não foi diferente do efeito do enalapril
em um ECR com 12 meses de duração
em pacientes DM2 microalbuminúricos.128 Ainda em relação aos lipídios
da dieta, existe a sugestão de que o
uso de óleo de cozinha rico em diacilglicerol, quando comparado com óleo
rico com triacilglicerol, poderia em
pacientes com DM2 reduzir a progressão da DRD avaliada pelo aumento da
creatinina sérica em curto prazo.129 É
também possível que os ácidos graxos
ômega-3 da dieta estejam relacionados à EUA. A história dietética de 1.436
participantes do DCCT foi revista e
demonstrou-se que a maior ingestão
de ácido eicosapentaenoico (EPA) e
ácido docosahexaenoico (DHA) foi
inversamente associada à EUA.130 De
fato, revisão recente sugere que os
ácidos graxos de cadeia longa, especialmente do tipo ω3 (encontrado no
óleo de peixe), são capazes de reduzir
a albuminúria.131
Ao serem feitas recomendações
dietoterápicas para o paciente com
DRD deve-se levar em consideração
que em sua maioria este pacientes
são portadores de HAS e a redução
da ingestão de sal deve ser um objetivo nutricional dos pacientes com
DRD.115,117 Uma redução de ingestão de
sódio (< 1.500 mg/dia de sódio ou 3,75
g/dia de sal) faz parte das recomendações dietoterápicas feitas pela ADA10
para pacientes com DM e HAS. A diminuição de sal na dieta é especialmente
importante, pois potencializa os efeitos anti-hipertensivos dos fármacos.132
Além disso, já foi demonstrado em
pacientes com DRD um maior benefício de efeitos renais e cardiovasculares dos BRA quando associados à
maior redução na ingestão de sal.133
A restrição de sal deve estar incluída
dentro de um padrão de dieta tipo
DASH (elevado consumo de frutas,

vegetais e produtos láteos magros).10
Em pacientes com DM2 este tipo de
dieta foi associado a menores valores
de PA.134 Este efeito benéfico, foi recentemente comprovado em ECR no qual
a dieta DASH associada à recomendação de caminhadas reduziu a PA
sistólica de 24 horas em 12 mm Hg.135
Entretanto, esta dieta não é recomendada para pacientes com TFG < 60 ml/
min devido ao relativamente elevado
conteúdo de proteínas, potássio e fósforo.136,137
Um padrão de dieta com mais do
que uma intervenção possivelmente
protetora da função renal foi testado
em um ECR com quatro anos de duração, realizado em 191 pacientes com
DM2 proteinúricos.138 Neste ECR, foram
comparadas uma dieta pobre em carboidratos (40% do valor calórico total),
pobre em ferro (sem carne vermelha,
apenas frango e peixe) e rica em polifenóis (vinho tinto e óleo de oliva extra
virgem) com uma dieta hipoproteica
(0,8 g/kg/dia). A dieta teste foi mais
efetiva em reduzir a progressão de
perda de função renal (duplicação de
creatinina sérica e insuficiência renal
terminal) e a mortalidade em geral.138
Suplementos nutricionais poderiam também ser úteis no tratamento
da DRD. A suplementação na dieta
com ácidos graxos poli-insaturados
tem resultados controversos, sobre
a EUA: efeito neutro (ácidos graxos
ômega-3 – óleo de peixe)139 efeito
de redução (ácido etil-eicosapentanoico)140 ou de aumento (ácido linoleico).141 Já a suplementação com vitaminas C e E reduziu a EUA em pacientes com DM2 microalbuminúricos em
um ECR de curta duração.142 A adição
de zinco e magnésio à vitamina C e E
parece ter um efeito sinérgico sobre
a redução da EUA em pacientes com
DM2 normoalbuminúricos e microalbuminúricos.143 Também a suplementação com tiamina (vitamina B1) em
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doses elevadas144 foi capaz de reduzir
a EUA. Entretanto, o uso de doses elevadas de vitamina B6 e B12, associadas ao ácido fólico, piorou a função
renal e aumentou eventos cardiovasculares e mortalidade por todas
as causas analisadas como evento
combinado, como demonstrado em
recente ECR realizado em pacientes
com EUA > 300 mg/24 horas ou proteinúria ≥ 500 mg/24 horas.145
Em conclusão, dietas à base de
carne de galinha ou à base de soja ou
ainda dietas com intervenções alimentares múltiplas podem representar
uma alternativa no manejo da DRD,
porém são ainda necessários estudos
com um maior número de pacientes
e em mais longo prazo. Quanto à utilização de suplementos, devido ao
número limitado de pacientes estudados, segurança em longo prazo e,
em geral, curto tempo de duração dos
estudos, não existem evidências suficientes que justifiquem a recomendação do seu uso no tratamento da ND.
A recomendação atual de dieta para a
DRD é ainda a restrição de proteínas
apenas nos pacientes com EUA elevada (> 300 mg/24h) e com redução
da TFG. Além disso, a restrição de sal
com a adoção de uma dieta tipo DASH
é recomendada.

Dislipidemia
A avaliação do efeito da redução dos
lipídios séricos com medicamentos
hipolipemiantes sobre a mortalidade
e a progressão da DRD em pacientes
com qualquer grau de DRC foi descrita em uma revisão sistemática com
metanálise realizada pela NKF (National
Kidney Foundation).146 As estatinas
não diminuíram a mortalidade geral
ou cardiovascular nesta população e
este resultado não foi dependente de
dose utilizada.147 Já quando avaliado o
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risco de eventos cardiovasculares combinados nos pacientes com DM e DRC,
as estatinas mostraram-se benéficas,
com redução deste desfecho32. No que
diz respeito aos desfechos renais, estes
medicamentos não apresentaram efeito
sobre a albuminúria, embora em sub-análises de dois importantes ECRs147,148 o
uso de estatinas tenha sido associado à
menor queda de TFG. Portanto, o NKF
(National Kidney Foundation) recomenda o uso das estatinas com o objetivo de reduzir eventos cardiovasculares, e não mortalidade, em pacientes
diabéticos pré-dialíticos.
Em pacientes em hemodiálise, a
atorvastatina não reduziu mortalidade
cardiovascular, infarto e acidente vascular cerebral (desfecho composto) em
um período de quatro anos.149 Também
a rosuvastatina não reduziu desfechos
cardiovasculares e/ou mortalidade
como demonstrado em um ECR com
2.776 pacientes em hemodiálise, sendo
destes 535 portadores de DM.150 Estes
dados indicam que, apesar de redução
significativa observada nos valores do
LDL, o uso de estatina deve ser anterior
à perda importante da função renal,151
não sendo recomendado iniciar o medicamento em pacientes em diálise com
o objetivo de prevenção primária de
eventos cardiovasculares. Entretanto
não existem dados que recomendem a
suspensão de estatinas quando já estiverem em uso antes do início da diálise146, sendo sugerido que nesta situação a estatina seja mantida152.
O benefício dos fibratos sobre prevenção secundária de eventos cardiovasculares combinados foi demonstrado
somente em um estudo153 no qual os
valores de triglicerídeos não fizeram
parte dos critérios de inclusão. Já em
relação a desfechos renais na DRD, os
fibratos parecem não ter efeito sobre a
progressão da EUA,154,155 embora ocorra
nestes pacientes uma maior regressão
de EUA elevada para normoalbuminú-
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ria.155,146 Portanto, os fibratos somente
devem ser usados no caso de triglicerídios muito elevados (> 1000 mg/dl) para
reduzir o risco de pancreatite aguda. Nos
pacientes com DRC estágios quatro e
cinco está indicado apenas o uso do clofibrato e gemfibrozil, ambos com doses
ajustadas de acordo com TFG.32
Recentemente, foi publicada
uma diretriz do ACC/AHA (American
College of Cardiology/American
Heart Association)59 sobre o tratamento da dislipidemia. A diretriz contraindicou o uso de valores de LDL
como alvo de tratamento, embora
o LDL continue a ser utilizado para
definição de risco cardiovascular.
Esta recomendação baseia-se no fato
de que nos ECRs existentes a intervenção foi baseada no uso ou não
de estatina e não nos alvos de LDL.
Entretanto, estas recomendações
geraram muitos debates e controvérsia, em especial pela indicação de
uso de estatinas em todo paciente
com risco cardiovascular calculado
igual ou superior a 7,5% em 10 anos
(calculado por meio de uma nova calculadora).156,157 Os pacientes com DM,
independentemente da presença
de DRD, representam nesta diretriz
americana um dos grupos nos quais
o benefício do uso de estatinas claramente é maior do que os riscos e
que deve sempre receber estatina
se LDL > 70 mg/dl. Considerando as
controvérsias atuais sobre o tema e
as evidências existentes na literatura,
a Sociedade Brasileira de Diabetes
incluiu recentemente em um consenso sobre DM e doença cardiovascular uma sugestão de manejo destes pacientes.152 Resumidamente, de
acordo com este consenso, no caso
do paciente com DM e doença cardiovascular estabelecida ou LDL >
190 mg/dl ou com hipercolesterolemia familiar definida, é recomendado
o uso de estatinas visando reduzir em

pelo menos 50% os valores iniciais
de LDL ou alternativamente, redução de LDL abaixo de 70 mg/dl, alvo
ainda preconizado pela ADA 10. Já nos
pacientes com EUA elevada e idade
entre 40 e 75 anos e com valores de
LDL > 100 mg/dl, os valores basais
de LDL deverão ser reduzidos no
mínimo em 30% ou redução de LDL
abaixo de 100 mg/dl. Deve ser lembrado ainda que nos pacientes com
DRD deve ser feito o ajuste da dose
da estatina de acordo com a TFG.32 O
paciente com DRD que não se enquadrar nos critérios acima descritos
deverá ser submetido a estratificação
de risco cardiovascular com calculadora específica para pacientes com
DM158 podendo ser incluída opcionalmente a avaliação do índice de
calcificação coronariana para decisão
de uso de estatinas152.

Anemia
A anemia pode estar presente nos
pacientes com DRD mesmo antes de
ocorrer perda significativa de função
renal (TFG > 60 ml/min),159 estando
associada a um curso evolutivo mais
desfavorável da doença renal.160 O
mecanismo principal, assim como na
doença renal de outra natureza, é a
deficiência na produção renal de eritropoetina (EPO) e o diagnóstico é
firmado quando hemoglobina (Hb <
13 g/dl em homens e < 12 g/dl em
mulheres). A avaliação inicial destes
pacientes deve compreender análise
dos índices dos eritrócitos, contagem
completa de células incluindo diferencial de leucócitos, plaquetas, contagem de reticulócitos, dosagem de
ferritina e saturação de transferrina,
dosagem de vitamina B12 e folato.161
Quanto ao tratamento, um ECR162
com 4.038 pacientes com DM tipo 2,
doença renal pré-dialítica e Hb < 9 g/
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dl, avaliou os efeitos de darbopoietina
alfa vs. placebo.159 O risco de morte,
evento cardiovascular e insuficiência
renal terminal foi semelhante entre
os grupos com medicação e placebo,
porém com aumento no risco de acidente vascular cerebral no grupo tratado (Hbs atingidas respectivamente
de 12,5 g/dl e 10,6 g/dl). Portanto, em
pacientes pré-dialíticos com Hb < 10
g/dl, o uso de EPO pode ser indicado
para melhorar sintomas associados à
anemia (fadiga, falta de resistência) e
para reduzir riscos de disfunção cardíaca associada à anemia. Embora não
haja um consenso sobre o nível de Hb
a ser atingido com a administração de
EPO em pacientes em pré-diálise, são
sugeridos valores de 10 a 11,5 g/dl não
sendo recomendados valores > 13,5 g/
dl pelo risco de eventos adversos. 161
Usualmente inicia-se com 12.000 U
subcutâneo de EPO alfa por semana
em doses divididas, por cerca de três
meses, com reavaliações mensais.

Vitamina D
Em pacientes com DRD, o uso de
vitamina D com o objetivo de evitar a doença óssea associada à DRC
tem como alvos os seguintes níveis
de paratormônio (PTH) para cada
fase da DRC, conforme sugerido pelo
grupo NKF/DOQI:163 PTH: 35 a 70 pg/
ml para TFG de 30-59 ml/min; PTH:
70 a 110 pg/ml para TFG de 15-29
ml/min e PTH: 150 a 300 pg/ml para
pacientes em diálise ou TFG <15 ml/
min. Nos pacientes com valores de
PTH acima desses alvos, tem sido
sugerido a medida de vitamina D
sérica. Ainda a ADA recomenda que
pacientes com TGF estimada abaixo
de 60 ml/min realizem uma dosagem
de vitamina D pra avaliação de suficiência (9). Nos pacientes com deficiência de vitamina D se recomenda

a reposição com 25(OH) vitamina D
(colecalciferol). Nos pacientes com
níveis normais de vitamina D e PTH
elevado sugere-se a associação com
calcitriol (1-25 vitamina D).
Além disso, alguns estudos observacionais sugerem que possa haver
um benefício adicional da vitamina
D como agente anti-inflamatório na
DRD, com evidências da redução de
mortalidade em pacientes com DRC.164
Um ensaio clínico demonstrou que a
ativação do receptor da vitamina D
com paricalcitol foi capaz de reduzir
a albuminúria de forma adicional aos
IECA e BRA em pacientes com DM2
e albuminúria.165 Recentemente,166
em pacientes chineses com DM2, foi
demonstrado que a administração de
800 U de colecalciferol por 6 meses
reduziu a EUA. Além disso, parece existir uma correlação negativa entre os
valores de vitamina D (25OHD) e EUA
nos pacientes masculinos. Ainda, foi
demonstrado em acompanhamento
de cerca de 32 meses que os pacientes com DM2 com deficiência de vitamina D (valores inferiores a 15 ng/ml)
apresentam um risco quase três vezes
maior de progressão de DRD em relação aqueles suficientes em vitamina
D.167 Análise recente dos dados do
DCCT sugere que, em pacientes com
DM1, os níveis basais mais reduzidos de vitamina D estão associados
à maior incidência de microalbuminúria.168 Portanto, é possível que a
vitamina D tenha um efeito benéfico
sobre a EUA, mas estes achados precisam ser confirmados.

Intervenção multifatorial
Os pacientes com microalbuminúria frequentemente apresentam outros fatores de risco cardiovasculares associados.
Neste sentido, uma intervenção múltipla
sobre todos estes fatores faz-se necessária.
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Um ECR foi realizado em pacientes com
DM2 com o objetivo de avaliar efeitos de
um tratamento intensificado multifatorial
sobre mortalidade e complicações crônicas. Essa intervenção teve como objetivos
valores de PA < 130/80 mmHg, níveis de
colesterol total < 175 mg/dl, valores de
triglicérides < 150 mg/dl e valores de
HbA1c < 6,5% associados a modificações
de estilo de vida (dieta pobre em gordura,
exercícios físicos leves a moderados três a
cinco vezes por semana e suspensão de
tabagismo) e uso de IECA ou BRA e aspirina. No grupo submetido à intervenção
multifatorial, ocorreu uma redução de
66% no risco de desenvolver macroalbuminúria e de 55% no risco de eventos
cardiovasculares quando comparado ao
grupo com tratamento convencional.
Também associado à redução de mortalidade geral e cardiovascular, houve
uma menor incidência de doença renal
terminal nos pacientes em tratamento
intensificado.64,169 O estudo ADVANCE
(Action In Diabetes And Vascular Disease:
Preterax And Diamicron Mr Controlled
Evaluation)170 demonstrou que o controle
da PA, no caso com perindopril e indapamida, e o controle glicêmico intensificado
ofereceram efeitos renoprotetores aditivos e independentes, reforçando a importância do benefício do tratamento multifatorial. Mais recentemente foi sugerido
que este efeito benéfico do tratamento
multifatorial com alvos estritos possa
mesmo postergar a DRD. Foi comprovado
em uma coorte asiática de pacientes com
DM2 em um período de 4,5 anos que a
obtenção do controle estrito de glicemia,
PA e lipídeos foram fatores de proteção
para o desenvolvimento da microalbuminúria.171 De fato, recentemente foi
avaliado o desenvolvimento desfechos
renais em uma coorte de 543 pacientes
dinamarqueses com DM tipo 2 e DRD
depois que a inibição do sistema renina
-angiotensina e o tratamento multifatorial dos fatores de risco cardiovasculares
se tornaram o tratamento padrão destes
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pacientes, após o ano de 2000 até 2010.
Uma comparação com dados históricos
(1983 a 2002) demonstrou uma significativa redução do declínio da TFG, do
desenvolvimento de insuficiência renal e
da mortalidade.172 Estes dados corroboram a ideia de que o tratamento multifatorial é capaz de melhorar o prognóstico
dos pacientes com DRD.

Conclusões
A detecção precoce da DRD, caracterizada por um aumento da EUA e/ou
redução da TFG, deve ser realizada por
meio da medida da concentração de
albumina em amostra isolada de urina,
devendo o diagnóstico ser confirmado
numa segunda ocasião, e da estimativa
da TFG por equações baseadas na creatinina sérica. A adoção de intervenções
múltiplas, tendo como prioridade o tratamento da HAS e incluindo a utilização
de agentes com efeito renoprotetor
específico (IECA, BRA), pode reduzir a
progressão da doença renal, sendo que
os IECA podem reduzir a mortalidade,
especialmente na presença de hipertensão arterial. As principais intervenções recomendadas para tratamento da
DRD e o grau de evidência da recomendação estão resumidos no Quadro 4.
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