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INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA EM PACIENTES COM SEPSE 

As doenças renais estão entre as causas mais importantes de óbito e de incapacidade 
em diversos países em todo mundo. Em 2004, estimou-se que 20 milhões de pessoas, 
nos Estados Unidos foram acometidos por doenças renais, dados semelhantes à 
realidade brasileira. A insuficiência renal (IR) é o termo que se aplica quando os rins 
não conseguem desempenhar suas funções adequadamente. A presente revisão da 
literatura teve como objetivo relacionar a evolução clínica de pacientes com 
insuficiência renal aguda (IRA) com agravamento na sepse desde sua patogênese, 
tratamento, terapia de substituição renal e medidas de proteção de órgãos, além da 
mortalidade destes pacientes, através de artigos científicos e publicações mais 
relevantes sobre IRA e sepse, com base nas evidências disponíveis, utilizando dados 
de Scielo, Lilacs e Pudmed a partir de 2003. A IRA é descrita como síndrome 
caracterizada pela diminuição abrupta da filtração glomerular, que leva ao acúmulo de 
escórias nitrogenadas e a alterações hidroeletrolíticas e equilíbrio ácido básico. Sabe-
se que IRA é uma condição grave que afeta pacientes sépticos internados na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), sendo considerada uma doença hemodinâmica causada por 
isquemia renal que resulta em necrose tubular aguda. Ainda a evidências científicas 
revelam que pacientes diagnosticados com IR ou IRA séptica tem maior risco de 
mortalidade quando comparados à pacientes sem problemas renais. Com processo 
sequencial, desencadeando liberação de diversos mediadores inflamatórios, 
potencializando ainda mais este quadro.  Os fatores determinantes para má evolução e 
óbito não são totalmente compreendidos. Sabe-se que, além do perfil do agente 
agressor, características ligadas ao hospedeiro são importantes. Diante deste relato 
apresentado, sugere-se que a patologia da IRA na sepse é multifatorial e ainda não se 
encontra adequadamente determinada, fato que justifica a dificuldade de elaboração de 
estratégias de prevenção e intervenções terapêuticas, além da elevada taxa de 
mortalidade apresentada.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Insuficiência renal aguda,sepse, infecção e mortalidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Insuficiência Renal (IR) é o termo que se aplica quando os rins não conseguem 

desempenhar suas funções adequadamente. A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é uma 

síndrome caracterizada pela diminuição abrupta da filtração glomerular, que leva ao 

acúmulo de escórias nitrogenadas e a alterações hidroeletrolíticas e do equilíbrio ácido 

básico com perda súbita e quase completa da função renal durante um período de 

horas a dias, com falha para excretar os produtos residuais nitrogenados e manter a 

hemostasia hidroeletrolíticas1. Em sua forma mais grave a IRA pode resultar em 

insuficiência renal crônica (IRC) com perda progressiva, paulatina e irreversível das 

funções renais, devido à formação de fibroses geradas por lesões renais2. 

As primeiras descrições de IRA datam da Segunda Guerra Mundial, período no 

qual a mortalidade era de aproximadamente 100%, uma vez que não existiam métodos 

de substituição renal7. Atualmente, os avanços na área médica permitem estratégias de 



prevenção e medidas de suporte, principalmente as relacionadas nos métodos 

dialíticos, entretanto, ainda a mortalidade da IRA permanece elevada, podendo chegar 

a 90% em alguns casos, isso pode ser devido a alterações demográficas, como faixa 

etária dos pacientes e existência de maior número de comorbidades, que acarretem 

quadros associados de falência de múltiplos órgãos decorrentes a sepse3. Desta forma 

a IRA é uma condição grave que afeta pacientes sépticos principalmente internados na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI)7. 

As manifestações clínicas da sepse provêm do processo infeccioso generalizado, 

causadas por bactérias, vírus e fungos, e subsequente processo inflamatório e 

disfunções orgânicas, assim a hipovolêmia é instalada pela dilatação e quebra da 

barreira endotelial, provocada por mediadores inflamatórios ocasionando perda de 

fluídos para o espaço intravascular5. 

No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, a incidência de IRA na sepse variou 9% em 1960 a 51% em 2003, com 

mortalidade de até 85% nos casos de IRA dialítica, principalmente em pacientes com 

insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas7. O conhecimento da fisiopatologia da IRA 

na sepse é incompleto, o que contribui para de a persistência das altas taxas de 

mortalidade3. 

Diante deste relato apresentado, fica clara a relevância da relação da IRA na 

sepse em pacientes na UTI como um grave problema de saúde pública, uma vez que 

este quadro evolui na maioria dos casos para disfunção orgânica e óbito. Assim, a 

elucidação dos mecanismos envolvidos na patogênese da IRA é fundamental para que 

ocorram mudanças no atual cenário da IRA7. 

 

2. OBJETIVO 

O presente estudo teve como objetivo discorrer sobre a evolução clínica de 

pacientes com insuficiência renal aguda (IRA) com agravamento na sepse internados 

em unidade de terapia intensiva (UTI). 

 

3. METODOLOGIA 

Foi realizada revisão sistemática da bibliografia de artigos cujos assuntos/temas 

fossem insuficiência renal aguda em pacientes com sepse, nos bancos de dados do 

PubMed, Google Acadêmicos, Scielo, Lilacs. Para a referida busca utilizou-se os 

seguintes descritores no idioma português: insuficiência renal aguda, sepse, sepse 



grave, infecção e mortalidade. E no inglês: acute renal insufficiency, sepsis, severe 

sepsis, infection and mortality. Os critérios utilizados para seleção dos artigos foram: 

idioma português e inglês; artigo completo; sem um limite temporal. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

A manutenção do sistema renal depende do bom funcionamento metabólico do 

nosso organismo. A principal função dos rins é a regulação do líquido extracelular do 

organismo, ainda induz à formação da urina, controla volume do plasma sanguíneo, a 

concentração de produtos da degradação metabólica do sangue; e a concentração de 

eletrólitos (Na+, K+, HCO-3e outros íons) no plasma e o pH plasmático9. As doenças 

renais estão relacionadas principalmente a disfunção ou perda da função orgânica 

deste sistema, entre estas a insuficiência renal aguda (IRA) ou perda abrupta da função 

renal, caracteriza-se pela redução da filtração glomerular levando ao desequilíbrio 

hidro-eletrolítico9. 

Sabe-se que IRA é uma condição grave que afeta pacientes sépticos internados 

na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nas últimas décadas a IRA e sepse vem sendo 

considerado uma doença hemodinâmica causada por isquemia renal que resulta em 

necrose tubular aguda8. Observou-se que a sepse é responsável por cerca de 20-30% 

dos casos de IRA.  

Nas UTIs, a sepse é a principal causa de morte e a IRA está associada a um 

aumento significativo dessa taxa de mortalidade, além disso, a progressão da IRA tem 

um grande impacto na qualidade de vida dos sobreviventes, constituindo causa de 

incapacidade física e mental na população economicamente ativa, além de gerar 

grande gastos aos cofres públicos7. 

 

SEPSE : UMA VISÃO GERAL  

A sepse é definida como uma síndrome resposta inflamatória sistêmica (SIRS) 

decorrente de uma infecção10,20. O processo infeccioso é causado principalmente por 

bactérias gram-positivas (30-50%), seguidas de bactérias gram-negativas (25-30%) e 

infecções microbianas (25%), além de fungos, vírus e parasitas (2-5%)11,20. Em termos 

gerais, os sinais e sintomas da sepse podem evoluir progressivamente, iniciando com 

SIRS e culminando em choque séptico12.  

Abaixo segue as definições da sepse diante ao quadro clínico apresentado e descrição 

dos sintomas24. 



SRIS, variação da temperatura corporal (hipo- ou hipertermia), taquipnéia, taquicardia, 

leucocitose ou leucopenia.  

Sepse, SIRS decorrente de uma infecção por bactérias, vírus, fungos ou microbiana.  

Sepse grave, sintomas da sepse associada a sinais de hipoperfusão e disfunção de 

órgãos. 

Choque séptico, sepse grave acrescido de uma acentuada hipotensão arterial e 

hiporresposividade a ressuscitação volêmica e vasopressores. A evolução do quadro de 

choque séptico leva a disfunção de um ou mais órgãos (Síndrome da Disfunção de 

Múltiplos Órgãos- SDMO), podendo levar o paciente a óbito. 

A sepse grave e choque séptico estão associados a taxas de mortalidade de 30 

a 70% de pacientes que se encontram nas UTIs, representando a principal causa de 

morte em UTI de adultos10. Em um estudo realizado em 198 UTIs de 24 países da 

Europa, foi verificado taxas de 32,2% e 54% de mortalidade em pacientes com sepse 

severa e choque séptico, respectivamente20. Dados dos Estados Unidos indicam que 

ocorrem cerca de 500 mil casos de sepse por ano, atingindo uma taxa de mortalidade 

de, aproximadamente, 30% dos pacientes sépticos neste país11,13. Dados sobre a 

incidência e mortalidade de pacientes com sepse no Brasil e demais países da América 

Latina são escassos, mas sabe-se que a incidência e mortalidade de sepse, nas UTIs 

brasileiras, estão entre as maiores do mundo24.  

Mesmo microrganismos de pouca virulência, mas em condições ambientais 

favoráveis, podem se tornar patogênicos, e ensejar para indivíduos de baixa imunidade, 

um quadro se sepse25. Nem sempre é possível identificar o agente agressor, as 

hemoculturas são positivas em cerca de 30% dos casos e em outros 30% a 

identificação é possível por meio de culturas de outros sítios. O perfil de resistência do 

agente etiológico parece ser um fator relevante para determinar a má evolução. A 

multirresistência bacteriana é uma das principais causas de aumento da incidência, 

embora sua relação direta com maior letalidade não esteja clara24.  

A análise da realidade brasileira, denominado BASES, foi conduzida em cinco 

UTIs de maio de 2001 a janeiro de 2002, onde foi demonstrado taxa de letalidade de 

sepse grave e choque séptico foi de 47,3% e 52,2%, respectivamente. Ainda o estudo 

Sepse Brasil de 2003, abrangendo 75 UTIs de 17 estados brasileiros, indicou que 17% 

dos leitos de terapia intensiva são ocupados por esses pacientes, apresentando taxa de 

letalidade para sepse grave (34,4%) e choque séptico (65,3%).  



A relação entre o serviço de atendimento público e privado apresenta diferenças 

significativas em relação ao atraso no diagnóstico e também da baixa aderência aos 

indicadores de tratamento no serviço público, o que explica, pelo menos parcialmente, a 

maior mortalidade. No estudo Sepse Brasil ainda não foi avaliada a relação da 

letalidade entre hospitais públicos ou privados24.  

 

SEPSE : MECANISMO DE AÇÃO NA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA 

Como dito anteriormente o conhecimento da fisiopatologia da IRA na sepse é 

ainda incompleto e envolve uma interação complexa entre alterações hemodinâmica, 

lesão celular e inflamação7. A lesão renal aguda induzida pela sepse é sequencial e 

caracteriza-se por lesão endotelial com disfunção hemodinâmica, liberação de 

mediadores inflamatórios e geração de Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) pelas 

células tubulares decorrentes da SIRS18,21. 

Sabe-se que alterações hemodinâmicas, como queda da pressão arterial, leva à 

isquemia do tecido renal. Essa redução do fluxo sanguíneo renal promove a diminuição 

da filtração glomerular, com subsequentes alterações metabólicas provocando queda 

do estoque de ATP e GTP, apoptose e necrose de células glomerulares e tubulares7. O 

sistema nervoso simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona e a liberação de 

vasopressina, são ativados na tentativa de modular a hemodinâmica glomerular através 

da regulação das pressões nas arteríolas glomerulares e da área filtrante glomerular1,14. 

Além disso, o envolvimento de uma grande variedade de tipos celulares e 

mediadores inflamatórios envolvidos na fisiopatologia da IRA séptica demonstram uma 

grande complexidade desta doença24.  

De forma resumida, sabe-se que componentes da parede celular dos 

microorganismos na vigência de sepse (lipopolissacarídeo-LPS, ácido lipoteicóico e 

peptideoglicanas) são reconhecidos pelo TLR-4 (toll like receptor -4) de macrófagos 

presente no tecido renal promovendo o recrutamento de vários tipos celulares como 

linfócitos B e T, causando autofosforilação dos mesmos e ativação do fator nuclear 

kappaB (NF-κB)15. NF-κB é um regulador pleiotrópico de muitos genes envolvidos na 

resposta imune e inflamatória, dentre suas funções, está o controle da expressão de 

genes como citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, moléculas de adesão, enzimas, 

fatores de crescimento17.   Associado a isso, ocorre ativação de diferentes cascatas de 

proteínas plasmáticas como o complemento, coagulação e sistema fibrinolítico. Ainda 

decorrente a este processo ocorre à produção e liberação de mediadores lipídicos 



(eicosanoides) e fator de ativação plaquetária, bem como radicais de oxigênio e 

nitrogênio durante a patogênese da IRA séptica16. 

Assim, a consequência da ação conjunta dessa variada gama de mediadores 

inflamatórios, que chamamos de SIRS, ocorre lesões das células glomerulares e 

tubulares, com produção, proliferação e migração fibroblastos levando ao acúmulo da 

matriz extracelular e conseqüente fibrose e perda de néfrons18. 

Como descrevemos, os mecanismos envolvidos na IRA decorrente da sepse são 

bastante complexos e ainda não totalmente estabelecidos. Além dos diversos 

mediadores envolvidos na fisiopatologia de doenças renais citados acima, o sistema 

renina-angiotensina (SRA) parece ter papel efetivo na gênese e progressão de doenças 

renais induzidas por diferentes estímulos18,19, 21.  

Estudos experimentais mostram que há uma ativação da via clássica 

vasoconstritora do SRA nos rins de animais com IRA decorrentes diabetes, hipertensão 

e processos isquêmicos como a sepse, evidenciados pelo aumento da atividade e das 

concentrações plasmáticas e renais de ECA e Ang II, além de uma melhora nas lesões 

e na perda da função renal desses animais quando há o bloqueio desta via por 

inibidores da ECA e/ou antagonistas de receptores AT118,19,21. 

Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na lesão renal aguda e os fatores 

associados são múltiplos, assim, ressalta-se que a compreensão de toda essa dinâmica 

se faz necessária para implementação de estratégias que resultem em impacto 

favorável na epidemiologia desta síndrome4. 

 

TRATAMENTO 

Sabe-se que a diálise é o melhor método para manutenção do sistema renal, 

porém ainda há muita discussão e controvérsias na literatura sobre a forma de conduzir 

este tratamento na IRA, ainda não existe consenso sobre o momento ideal para o início 

da diálise, nem o melhor método dialítico a ser utilizado, a dose (adequação) de diálise 

a ser administrada, ainda assim, sabemos que o procedimento dialítico não deve ser 

iniciado tardiamente, quando as complicações urêmicas e congestivas já estão 

avançadas, expondo o paciente a riscos desnecessários23. 

 No entanto, quando a IRA já está instalada e não há mais medidas de resgate 

da função que possam ser realizadas, o procedimento dialítico deve ser iniciado sem 

demora diante de sintomas e sinais importantes. No paciente em ambiente de UTI, essa 

discussão ganha importância particular, apesar de não haver nenhum estudo que 

http://www.medicinanet.com.br/pesquisas/dialise.htm


comprove que a instalação de diálise precoce melhore a sobrevida de pacientes 

críticos, diversos trabalhos sugerem que o início tardio da substituição renal assim 

como doses insuficientes de diálise tenha impacto clínico sobre a mortalidade23. 

      Para a escolha do método dialítico deve considerar o quadro clínico, o sexo e o 

peso corpóreo e, principalmente, a presença de instabilidade hemodinâmica. Em 

ambiente de UTI, e diante da instabilidade hemodinâmica, sendo a preferência de 

métodos contínuos (hemodiálise contínua, hemofiltração, hemodiafiltração ou 

hemodiálise estendida). Reserva-se o uso da hemofiltração e da hemodiafiltração para 

os quadros sépticos ou inflamatórios, na tentativa de se remover moléculas 

inflamatórias através do hemofiltro23.  

Muitos aspectos sobre a insuficiência renal decorrente da sepse devem melhor 

ser estudados, bem como os aspectos hemodinâmicos e inflamatórios, tanto por suas 

ações no glomérulo quanto nos túbulos22. Deve-se sempre levar em consideração, que 

o paciente em sepse apresenta peculiaridades inerentes ao estágio de desenvolvimento 

em que a sepse é diagnosticada (precoce ou tardio) e assim os pacientes que 

sobrevivem sofrerão as conseqüências das manifestações a que foram submetidos, 

desta forma, deve-se ter cautela, por exemplo, ao considerar estudos sobre indivíduos 

durante a sepse e indivíduos que a ela sobreviveram, extrapolando conclusões como se 

as manifestações fossem similares. Novas condutas terapêuticas também devem ser 

buscadas para minimizar a progressão de lesão renal22. 

 

5. RESULTADOS  

Foram selecionados para este trabalho 22 artigos e 3 livros, no idioma português 

e inglês que descrevem aspectos referentes à IRA e sepse, destacando-se as principais 

causas, medidas preventivas e tratamento. 

E foi consenso entre os autores revisados, que a freqüência de IRA em 

pacientes sépticos é significativamente elevada nas UTIs, e com mortalidade duas 

vezes maior daqueles pacientes sépticos sem IRA. Esses pacientes com IRA e sepse 

apresentam efeitos da vasodilatação sistêmica arterial, alteração das forças de Starling 

nos capilares, edema pulmonar, hipóxia, necessidade de ventilação mecânica, 

síndrome do desconforto respiratório agudo e disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, 

esse “conjunto”, eleva a mortalidade para mais de 80%. 

Alguns pesquisadores sugerem tratamento através da diálise precoce em 

pacientes sépticos com IR, mas até o momento, nenhum tratamento foi desenvolvido 



para prevenir ou atenuar a lesão renal estabelecida. Terapia de substituição renal é 

frequentemente requerido, porém o momento ideal para o inicio é ainda desconhecido. 

Os fatores determinantes para má evolução e óbito não são totalmente 

compreendidos. Sabe-se que, além do perfil do agente agressor, características ligadas 

ao hospedeiro são importantes. A presença de imunossupressão decorrente de 

neoplasias, infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida ou uso de 

imunossupressores são fatores clássicos. Além disso, características genéticas estão 

claramente associadas com a modulação da resposta inflamatória e anti-inflamatória. 

Notoriamente, a precocidade e adequação do tratamento estão relacionadas à 

evolução. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conhecimento da fisiopatologia da IRA na sepse é ainda incompleto e envolve 

interação complexa entre alterações hemodinâmica, lesão celular e inflamação. 

A progressão da IRA tem um grande impacto na qualidade de vida dos 

sobreviventes, constituindo causa de incapacidade física e mental na população 

economicamente ativa, além de gerar grande gastos dos cofres públicos em seu 

tratamento.  Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) indicam que é gastos 

cerca de R$ 1,4 bilhão ao ano com o tratamento destes pacientes, o que representa 

10% de toda a verba destinada a hospitais, médicos e medicamentos no Brasil. 

Diante do tema exposto, fica clara a relevância deste trabalho uma vez que a 

patologia da IRA na sepse é multifatorial e ainda não se encontra adequadamente 

determinada, fato que justifica a dificuldade de elaboração de estratégias de prevenção 

e intervenções terapêuticas, além da elevada taxa de mortalidade apresentada. Dessa 

forma, a elucidação dos mecanismos envolvidos na patogênese da IRA é fundamental 

para que ocorram mudanças no atual cenário da IRA. 
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