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MARCADORES RENAIS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O 

DIAGNÓSTICO DE NEFROPATIA DIABÉTICA EM IDOSO 

 

Daniel Marins de Oliveira1 

 
RESUMO 

 

A nefropatia diabética é uma doença renal proveniente da Diabetes Mellitos, muito 
comuns na população idosa, pois geralmente, acomete pacientes diabéticos com 
mais de 10 anos com esta doença. O presente estudo tem como objetivo refletir 
sobre a importância dos marcadores renais utilizados no diagnóstico de nefropatia 
(diabética) resultando em melhor qualidade de vida dos idosos diabéticos. Na 
metodologia a identificação das fontes bibliográficas foi realizada na Biblioteca 
Virtual Scielo (Scientific Electronic Library Online) e nas bases de dados Lilacs 
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Medline.  Foram 
utilizadas as seguintes palavras-chave: nefropatia diabética, marcadores renais e 
biomarcadores da função renal. Os critérios de inclusão adotados foram: artigos 
publicados nos últimos 12 anos (2008-2019), em português. Os dados foram 
analisados por meio de estatística descritiva e os resultados apresentados no 
decorrer da redação do artigo. Os resultados destacam que a Nefropatia Diabética 
tem como principais indicadores a presença de albuminúria (30 e 300 mg/24h) ou 
proteinúria (24h > 500mg/24hs), com níveis pressóricos elevados. Destacam-se 
como principais marcadores para o diagnóstico laboratorial da nefropatia diabética a 
creatinina e a microalbuminúria, como também, equação empregando creatinina 
(estudo Modifi-cation of Diet in Renal Disease - MDRD) e, ainda, a cistatina C. No 
entanto, estudos precisam ser melhores investigados, pois ainda é muito restrita a 
literatura quando ao diagnóstico laboratorial e vantagens dos marcadores utilizados na 
investigação de ND em pacientes diabéticos idosos. 
 
 
Palavras-chave: Diabetes. Avaliação laboratorial. Diagnóstico precoce. 
 

 
ABSTRACT 
 
Diabetic nephropathy is a kidney disease from Diabetes Mellitos, very common in the 
elderly population, as it usually affects diabetic patients older than 10 years with this 
disease. The present study aims to reflect on the importance of renal markers used 
in the diagnosis of nephropathy (diabetic) resulting in better quality of life of diabetic 
elderly. In the methodology, the identification of bibliographic sources was performed 
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in the Scielo Virtual Library (Scientific Electronic Library Online) and in lilacs (Latin 
American and Caribbean Literature in Health Sciences) and Medline databases.  The 
following keywords were used: diabetic nephropathy, renal markers and biomarkers 
of renal function. The inclusion criteria adopted were: articles published in the last 12 
years (2008-2019), in Portuguese. The data were analyzed by descriptive statistics 
and the results presented during the writing of the article. The results highlight that 
diabetic nephropathy has as main indicators the presence of albuminuria (30 and 300 
mg/24h) or proteinuria (24h > 500mg/24hs), with high blood pressure levels. The 
main markers for the laboratory diagnosis of diabetic nephropathy are creatinine and 
microalbuminuria, as well as an equation using creatinine (Modifi-cation of Diet in 
Renal Disease - MDRD) and cystatin C. However, studies need to be better 
investigated, as it is still very restricted to the literature when to laboratory diagnosis 
and advantages of markers used in the investigation of ND in elderly diabetic 
patients. 
 
Keywords: Diabetes. Laboratory evaluation. Early diagnosis 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

O processo de envelhecimento é natural, envolve diversas transformações no 

organismo, que ocorrem gradativamente, que com o passar dos anos resulta em 

limitações no desempenho das atividades básicas diárias (ESQUENAZI; SILVA; 

GUIMARÃES, 2014). Esta fase da vida humana é influenciada por fatores biológicos, 

doenças e causas externas (MELO; LEAL; VARGAS, 2011). 

Nesta perspectiva, para manter um padrão de vida saudável muitas são as 

dificuldades enfrentadas pelo idoso, dentre elas estão: a falta de informação, demora 

de acesso a saúde e hábitos inadequados de vida. Fatores que determinam 

fragilidades importantes à medida que os idosos são diagnosticados em estado 

crônico de saúde (LENARDT et al., 2008). Na população idosa, dentre as doenças 

crônicas relevantes está a Diabetes Mellitus, causa de morbidade e mortalidade 

entre idosos (FRANCISCO et al., 2010). Entres as doenças crônicas mais comuns, 

que têm a Diabetes Mellitus como fator de risco significativo é a nefropatia 

(LENARDT et al., 2008; SILVERIO et al., 2010; CASTRO, 2011; MACIEL; 

VASCONCELOS; ANDRADE, 2019). 

Doenças renais crônicas, como a nefropatia diabética, principalmente, na 

população idosa diabética, geralmente, são diagnosticadas tardiamente, ou seja, em 
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estágio de insuficiência renal crônica, fazendo-se necessária entre outras 

terapêuticas o tratamento dialítico e transplante renal. Por este motivo, o problema 

da pesquisa foi: Como pode os marcadores de função renal utilizados no diagnóstico 

laboratorial contribuir para o diagnóstico precoce de nefropatia diabética em idosos? 

Justifica-se este tema pela necessidade de melhor entender a importância 

dos marcadores renais no diagnóstico das nefropatias diabéticas, visando evitar 

progressão da doença e consequências para a população idosa. Principalmente, 

porque nos últimos anos, no Brasil, tem-se analisado um aumento considerável de 

indivíduos com determinada falência renal, provinda de complicações como a 

nefropatia, que não diagnosticada precocemente, pode resultar em falecimento do 

indivíduo (SILVA; SOUSA; ROCHA, 2017). 

A relevância deste estudo, para o meio acadêmico, está na idealização de 

uma pesquisa que poderá contribuir para redução deste agravo, pois traz como fator 

de destaque a conscientização de um diagnóstico precoce da nefropatia diabética, 

para reduzir as complicações que esta pode causar, principalmente, a população 

idosa diabética. 

O objetivo geral deste estudo foi refletir sobre a importância dos 

marcadores renais utilizados no diagnóstico de nefropatia (diabética) resultando em 

melhor qualidade de vida dos idosos diabéticos. São objetivos específicos: realizar 

um estudo sobre nefropatia diabética na população idosa; alinhar a nefropatia 

diabética e o diagnóstico laboratorial com os marcadores renais; destacar os 

marcadores renais como importantes no diagnóstico laboratorial de nefropatia 

diabética.  

Esta pesquisa trata-se de estudo bibliográfico de cunho descritivo com 

abordagem qualitativa, realizado por meio de uma revisão sistemática de literatura 

sobre o tema hipertensão gestacional. Esta forma de pesquisa oportuniza identificar 

e selecionar a problematização para elaboração da revisão sistemática, que parte de 

uma pesquisa nos bancos de dados de literatura e seleciona trabalhos originais 

importantes que responde a uma questão clínica específica, já levantada por outros 

autores. Neste caso, o pesquisador mostra seu método de trabalho, apresenta 

sistematicamente todos os resultados de todos os trabalhos encontrados (CAMPOS, 

2016). 
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Neste estudo foi realizado uma revisão de literatura utilizando-se bases de 

dados eletrônicos como: Pubmed/Medline, BIREME/BVS, Biblioteca Virtual do 

Caribe em Ciências da Saúde  - LILACS, Portal CAPES e Scientific Electronic 

Library Online Brazil – Scielo, por meio de descritores como: nefropatia diabética, 

marcadores renais e biomarcadores da função renal. Os critérios de inclusão 

adotados foram: artigos publicados nos últimos 12 anos (2008-2019), em português. 

O desenvolvimento do estudo volta-se para uma abordagem teórica, sobre 

Nefropatia diabética na população idosa, principalmente, pelo fato da maior 

indecência maior ser em diabéticos acima de 60 anos. Em seguida, destacam-se os 

marcadores utilizados no diagnóstico laboratorial da ND. Diante deste, conhecimento 

teórico, pode-se assim, responder a pesquisa quando a importância desses no 

campo de avaliação diagnóstica, principalmente, precoce da ND. 

 

2. A NEFROPATIA DIABÉTICA NA POPULAÇÃO IDOSA 

 

A população idosa vem aumentando progressivamente nos últimos anos 

no Brasil e no mundo. Estima-se que em 2050 o Brasil terá mais de 63 milhões de 

idosos, a sexta maior do mundo (JACOBI et al., 2013). No mundo estima-se que 

este número ultrapassará a 366 milhões, pois este já é o total estimado para 2030 

(FRANCISCO et al., 2010). 

Diante destas estimativas, é importante que se tenha uma maior atenção 

dos setores da saúde a esta população, que além de crescente, tem maior tendência 

a ter doenças resultantes do próprio processo de envelhecimento, como também, da 

falta de cuidado com a saúde, falta de informações, como a Diabetes Mellitus - DM 

(LENARDT et al., 2008; FRANCISCO et al., 2010; LIMA et al., 2018). 

A DM é uma doença metabólica crônica não transmissível de origem 

multifatorial, caracterizada pelo aumento dos níveis glicêmicos decorrente da 

ausência ou incapacidade da insulina de exercer sua função fisiológica, resultando 

em complicações e disfunções de órgãos essenciais (LIMA et al. 2018). Ela se 

manifesta em três tipos diferentes: o tipo I, que ocorre geralmente, na infância ou 

adolescência, de etiologia básica incluindo fatores genéticos, imunológicos ou 

ambientais e necessitando de insulinoterapia; o tipo II, iniciado mais comumente 
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acima de 30 anos, cuja etiologia envolve obesidade, hereditariedade ou fatores 

ambientais; e o diabetes mellitus gestacional (DMG), detectado durante a gestação 

(SMELTZER; BARE, 2011). 

Na população brasileira e mundial a DM vem crescendo 

progressivamente. Em 1990 ela representava 7,6% da população do Brasil e estima-

se que até 2025 atinja o índice de 27% (LENARDT et al., 2008).  Dados ainda mais 

expressivos são encontrados em outro estudo, apontando que entre 2010 a 2030 

aumentará em 69% o total de adultos diabéticos em países em desenvolvimento 

como o Brasil, enquanto que nos desenvolvidos este percentual será menor (20%). 

No mundo, segundo mesmo estudo, até 2025 a expectativa é de que 350 milhões de 

pessoas sejam acometidas pela DM, deste total, no Brasil serão 18,5 milhões (LIMA 

et al., 2018). 

A expectativa de vida e o aumento da obesidade e da hipertensão arterial 

comuns na população idosa, bem como o aumento dos casos de DM, podem ser 

considerados como fatores contribuintes da ND (LENARDT et al., 2008). Por este 

motivo, a DM é reconhecida como importante problema de saúde pública no Brasil. 

Sendo motivo de criação de programas, políticas públicas, terapêuticas, como 

também, ações de promoção de hábitos saudáveis, como medidas de prevenção e 

controle da DM e suas complicações (FRANCISCO et al., 2010). 

A DM é uma doença progressiva que com o tempo tende a deteriorar o 

estado de saúde do idoso, principalmente, após 10 anos de convívio com a doença, 

momento em que é comum o aparecimento de complicações, podendo estas afetar 

a qualidade de vida do idoso, tendo impacto físico e emocional negativo, reduzindo 

sua autonomia (LIMA et al., 2018). 

Trata-se de uma doença altamente limitante, que pode causar cegueira, 

amputações, nefropatias, complicações cardiovasculares e encefálicas, entre outras, 

prejudicando a capacidade funcional do idoso, como sua autonomia e qualidade de 

vida (FRANCISCO et al., 2010). Destas a nefropatia diabética (ND) constitui uma 

das complicações mais graves da DM (SILVERIO et al., 2010; CASTRO, 2011). 

A ND é uma lesão renal, muito complexa e multifatorial (TITAN; 

WORONIK, 2017). Os fatores associados a doença são diversos, como: elevação 

dos níveis de excreção urinária de albumina (EUA), mau controle glicêmico, infecção 
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do trato urinário, exercício físico intenso, hipertensão arterial sistêmica não 

controlada, obesidade mórbida, insuficiência cardíaca descompensada, doença 

aguda ou febre, hematúria, sobrecarga protéica ou hídrica, menstruação, 

leucorréia e gestação (MURUSSI et al., 2008). Em pacientes com DM a 

estimativa da taxa de filtração glomerular (TFG) deve ser realizada junto com a 

medida da EUA, por ocasião do rastreamento da ND e após pelo menos 

anualmente (SILVEIRO et al., 2010). 

A ND é a principal causa de doença renal crónica no mundo ocidental, 

afetando de 15% a 25% dos diabéticos Tipo 1 e de 30% a 40% dos diabéticos Tipo 2 

(CASTRO, 2011), aproximadamente de 20% a 30% dos paciente de ambos os tipos 

(JACOBI et al., 2013). De 10% a 40% dos pacientes diabéticos no geral, a ND é a 

principal causa de doença renal crônica em pacientes que iniciam hemodiálise 

(SILVEIRO et al., 2010; TITAN; WORONIK, 2017; MACIEL; VASCONCELOS; 

ANDRADE, 2019) e de insuficiência renal terminal (LENARDT et al., 2008; 

SILVEIRO et al., 2010). No Brasil é responsável por aproximadamente 18% dos 

pacientes em diálise (TITAN; WORONIK, 2017). 

A ND ou doença renal do diabético é uma disfunção crônica, em nível 

microvascular, que resulta na perda progressiva da função renal, por alterações 

estruturais que induzem a proteinúria, ou seja, perda excessiva de proteínas através 

da urina. Pacientes com proteinúria têm risco relativo de morte prematura até 100 

vezes superior à população não diabética (MACIEL; VASCONCELOS; ANDRADE, 

2019). 

Múltiplos fatores estão associados ao surgimento da ND, dentre eles 

destacam-se os fatores genéticos, hermodiâmicos (elevação da pressão artéria 

sistêmica e intraglomerular, principalmente,), endócrinos (hormona de crescimento e 

fator de crescimento relacionado à insulina) e metabólicos (CASTRO; 2011). 

Encontram-se associados a ND, o aumento da dislipidemia, a redução da taxa de 

filtração glomerular (TFG) e o aumento do risco da mortalidade é cem vezes maior 

em diabéticos Tipo 2 e cinco vezes em Tipo 1 (MACIEL; VASCONCELOS; 

ANDRADE, 2019). 

Os portadores de ND têm a função renal deteriorada rapidamente, por 

este motivo, são encaminhados aos ambulatórios de nefrologia para realizar 
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tratamento conservador, sendo monitorados com a finalidade de reduzir a 

progressão da doença renal crônica e, consequentemente, retardar complicações 

como a necessidade de realizar tratamento de diálise (JACOBI et al., 2013). 

A ND classifica-se em três fases diferentes: hiperfiltração, 

microalbuminúria e macroalbuminúria. A primeira caracteriza-se por um incremento 

na taxa de filtração glomerular, habitualmente, na ordem de 25% a 50% em relação 

a taxa basal do indivpiduo. Trata-se de uma fase longa e que pode ser revertida, 

com o devido controle metabólico, ou seja, controle da glicemia e da pressão 

arterial. A segunda fase caracteriza-se por albuminúria entre 30 a 300 mg/dia, 

podendo resultar em um grau de compromisso na função renal, mas nem sempre é 

obrigatório. A terceira fase refere-se a presença de albuminúria superior a 300 mg, 

que pode elevar-se conforme a progressão da doença. Nesta fase as lesões reanis 

não são mais reversíveis e precisam de terapêuticas que desacelerem o processo 

de progressão (TITAN; WORONIK, 2017). 

De acordo com Musurri et al. (2008) recomenda-se a medida medição 

anual da excreção urinária de albumina (EUA) em pacientes com Diabetes Mellitus, em 

amostras de urina casual, para detectar possível estágio da ND: microalbuminúria (EUA 

17-174 mg/l ou 30 a 300 mg albumina/g de creatinina) e macroalbuminú-ria (> 174 mg/l 

ou > 300 mg/g). 

Em muitos casos, a dificuldade de diagnosticar a doença renal crônica, 

principalmente, quanto aos marcados de função renal específicos por profissionais 

médicos, acaba gerando uma progressão da doença, deixando o paciente de ter 

oportunidade de realizar um tratamento conservador e sendo submetido a um 

tratamento mais agressivo, que lhe causará maior sofrimento, que é o caso da 

hemodiálise (SILVA; SOUSA; ROCHA, 2017).   

 

3. MARCADORES RENAIS E O DIAGNÓSTICO DE NEFROPATIA DIABÉTICA 

 

Em se tratando dos marcadores renais o diagnóstico da ND é realizado 

por meio da medição da albumina na urina, um indicador específico e sensível para 

a doença renal crônica (DRC) do DM, bem como pela avaliação da taxa de filtração 

glomerular (TFG). Este é indicado, pois 25% dos pacientes com DM Tipo 2, podem 
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ter níveis normais de excreção urinária de albumina (EUA), e apresentam redução 

da TFG, portanto, é necessária avaliação dos dois parâmetros – EUA e TFG 

(SILVEIRO et al., 2010). 

Murussi et al. (2008) destaca a avaliação da taxa de filtração glomerular 

pelo estudo Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) que inclui variáveis como 

idade, peso, gênero e raça, como também, a fórmula Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) que faz uso do clearance de creatinina, 

ambas baseadas em fórmulas. Mesmo sendo recomendadas pelas diretrizes 

nacionais e internacionais de nefrologia, estas apresentam restrições, 

principalmente, pelas limitações da creatinina sérica, com influência da massa 

muscular e da dieta nos seus níveis, ocorrência de secreção tubular de creatinina, 

superestimando erroneamente a TFG. Por este motivo, a avaliação da taxa de 

filtração glomerular por Cistatina C, tem sido vista como promissora. Trata-se de 

uma proteína não glicosada de baixo peso molecular (13 kda), sendo reconhecida 

como um índice mais sensível para o rastreamento da doença renal crônica leve a 

moderada. 

No estudo de Silva, Sousa e Rocha (2017) os principais biomarcadores 

renais no diagnóstico de nefropatias são: ureia, creatinina, Cistatina C e lipocalina 

associada com gelatinase de neuflófilos humano (NGAL). A ureia é um metabólico 

tóxico nitrogenado resultante da degradação de proteínas (por proteólise), havendo 

sua biossíntese nos hepatócitos, a partir da amônia (composto nitrogenado), obtida 

em decorrência da degradação proteica, havendo posteriormente sua excreção pelo 

sistema urinário. No entanto, segundo Bastos (2011) a ureia é um marcador fraco 

para antecipar a taxa de filtração glomerular, pois seus valores podem sofrer 

interferência de dietas, massa muscular, ingestão de proteínas, entre outras.  

A creatinina é um produto da degradação fosfocreatina (molécula de 

creatinina fosforilada), tendo como função armazenar energia na fibra muscular. É 

totalmente, filtrada pelos glomérulos e não é reabsorvida pelos túbulos renais. A 

cistatina C é produzida constantemente por todas as células nucleadas do 

organismo. O NGAL é caracterizado como uma proteína (média de peso 25Kda), 

originada em neutrófilos, ligada a gelatinase, encontrada em pequenas quantidades 
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em vários tecidos e se elevada é porque há lesão em células epiteliais, mais 

correlacionado aos rins (SILVA; SOUSA; ROCHA, 2017).  

Também segundo Murussi et al. (2008) o diagnóstico da ND, segue os 

padrões e diretrizes americanas e europeias, definido pela microalbuminúria, 

conforme, portanto, a medida da excreção urinária de albumina (EUA), destacados 

na Tabela 1.  

 

Tabela 2 – Diagnóstico de nefropatia diabética de acordo com a medida da excreção 

urinária de albumina 

Estágios da ND Albuminúria 
em amostra 
casual* de 
urina (mg/l) 

Albuminúria em 
amostra 
albumina 

/creatina (mg/g) 

Albuminúria 
com tempo 

marcado 
(µg/min) 

Albuminúria em 
urina de 24h sem 
tempo marcado 

(mg/24h) 

Nefropatia  
Incipiente: 
microalbuminúria 

 
17-174 

 
30-299 

 
20-199 

 
30-300 

Nefropatia 
clínica: 
Macroalbuminúria 

174 
(> 430mg/l **) 

> 300 > 200 > 300 
(> 500 mg/24h**) 

Tabela modificada da American Diabetes Association. TFG = taxa de filtração glomerular;  
* Amostra coletada em qualquer horário: sensibilidade de 100% e especificidade de 80%.  
** Proteinúria. 

Fonte: Murussi et al. (2008, p. 444). 

 

Mesmos padrões são identificados nos estudos de Titan e Woronik 

(2017). Segundo estes os principais marcadores para o diagnóstico da ND, bem 

como sua progressão são a creatinina e a microalbuminúria. O primeiro pode ser 

realizado de várias formas, dentre as quais se destaca a medição de urina de 24 

horas, por meio de fórmulas de estimativa de depuração.  No caso da dosagem de 

albuminúria, há três métodos de dosagem: normoalbuminúria, Microalbuminúria e 

macroalbuninúria, que são destacados na Tabela 2, conforme as fases da nefropatia 

e os métodos de dosagem, por amostra isolada por g creatinina. 

  
Tabela 2: Definição das fases da nefropatia de acordo com os diferentes métodos de 
dosagem de albuminúria 
  24 horas 12 horas (noite) Amostra isolada  

(por g creatinina) 

Normoalbuminúria < 30 mg < 20 mcg/min < 35 mg/g 
Microalbuminúria 30 a 300 mg 20 a 200 mcg/min 35 a 50 mg/g 
Macroalbuminúria > 300 mg > 200 mcg/min > 350 mg/g 

Fonte: Titan; Woronik (2017). 
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Dentre os métodos de diagnóstico o mais adequado para a depuração da 

creatinina na avaliação da TFG, que pode ser realizada em urina coletada no 

período de 24horas (SILVEIRO et al., 2010; COSTA et al., 2014). Porém, a coleta 

inadequada, seja por incompreensão da técnica ou tipo de atividade do paciente, 

pode comprometer o resultado. Por este motivo, a TFG pode ser estimada a partir 

da creatinina sérica (COSTA et al., 2014). 

De acordo com Carvalho (2014) os marcadores urinários, na sua maioria, 

são corrigidos pela creatinina urinárias, visando à compensação das taxas de 

excreção diária. No entanto, não há um padrão existente. Com relação ao estudo, no 

caso da ND no diagnóstico avaliou-se a correção da creatinina urinária (uCr), nos 

seguintes marcadores de dano tubular: N-β-acetil-glucosaminidase (NAG), Gama-

glutamiltransferase (GGT), Protein nonalbumin (NAP), Kidney molecule injury 1 

(KIM-1) e Neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL). Neste caso, pode-se 

destacar que esses marcadores tubulares podem contribuir no diagnóstico da ND, 

pois geralmente, eles se mantem mais elevados em pacientes com DM tipo 2 com 

ND, com relação aos que não tem a doença, principalmente, considerando a uCr. 

Apenas o GGT não obteve valores absolutos para a identificação da ND, os demais 

mostraram grande capacidade de diagnóstico. 

Costa et al. (2014) destaca que com relação aos marcadores de lesão 

renal, os principais, além da creatinina sérica elevada e a microalbuminúria, são: a 

taxa de filtrado gromerular (TFG) e proteinúria. Estes além de apresentarem maior 

facilidade de realização, também, são métodos de baixo custo, para o rastreamento 

de doenças renais crônicas, entre elas a ND. Explicam também, que o método da 

fita ou avaliação urinária de microalbuminúria de 24 horas, deve ser utilizado 

inicialmente, possibilitando uma intervenção rápida para que possa retardar a 

evolução do comprometimento renal.  O TFG também, é muito utilizado na avaliação 

de doença renal crônica, portanto, eficaz no diagnóstico de ND. 

Em se tratando de custos, realizar um diagnóstico precoce da ND é de 

grande relevância para a saúde pública brasileira, pois além de ser um problema de 

saúde pública devido ao controle e prognóstico, trata-se da segunda maior 

complicação de maior custo depois das doenças cardiovasculares. 
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Aproximadamente, o tratando do diabetes aumenta 65% quando o paciente 

apresenta nefropatia incipiente; sobre para 195% quando há nefropatia clínica e 

para 771% no caso de doença renal crônica. São gastos com ND 10% dos gastos 

adicionais com a população de pacientes diabéticos, portanto, o diagnóstico precoce 

é de grande relevância para que se possa evitar sua progressão, ou seja, 

complicações crônicas do DM (MACIEL; VASCONCELOS; ANDRADE, 2019). 

Em uma panorâmica geral, Silveiro et al. (2010) esclarece a questão do 

diagnóstico da ND. Enfatizam que enquanto novos marcadores para a detecção da 

doença são estudados e validados, o rastreamento, o diagnóstico e até mesmo a 

fase de acompanhamento da ND têm como principais exames a medida da albumina 

urinária em amostra de urina e da estimativa da TFG com equações em todos os 

pacientes com DM.  

No próximo item de estudo, portanto, tem-se uma abordagem sobre a 

importância destes marcadores no diagnóstico laboratorial de nefropatia diabética. 

 

4. IMPORTÂNCIA DOS MARCADORES DA FUNÇÃO RENAL NO DIAGNÓSTICO 

LABORATORIAL DE NEFROPATIA DIABÉTICA 

 

Mesmo sendo recomendado a avaliação da EUA no diagnóstico da ND, 

também, pode-se realizar a avaliação da TFG, por meio de equação empregando 

creatinina (estudo Modifi-cation of Diet in Renal Disease - MDRD). Visto que há 

limitações da creatinina. Explicam ainda, que existem marcadores endógenos 

alternativos sendo investigados, e que a cistatina C, já é vista como um marcador 

promissor no diagnóstico da ND (MURUSSI et al. 2008). 

No contexto da importância dos marcadores renais no diagnóstico 

laboratorial de ND, a albuminúria deve ser solicitada rotineiramente em pacientes 

diabéticos, principalmente, para avaliar a resposta às medidas terapêuticas e a 

progressão da doença (SILVEIRO et al., 2010; ALVES; LIMA; OLIVEIRA, 2011). 

Desta forma, é fundamental considerar que a medição da albuminúria não só 

contribui para o diagnóstico, como também, é importante para que se avalia a 

progressão da ND. Por este motivo, quando mais precoce for o diagnóstico, com 

certeza serão retardadas as possíveis complicações, sejam renais ou cardiológicas. 
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Exames de microalbuminúria são sugeridos após 5 anos diagnosticada a 

ND no DM Tipo I e logo após o diagnóstico no DM Tipo 2, para que seja possível 

reavaliar os níveis de ambos os grupos de diabéticos. Esta avaliação é fundamental 

para avaliar a progressão da ND. Medida também, importante para identificar se os 

pacientes diabéticos têm risco de evoluir para doença renal crônica e eventos 

cardiovasculares (ALVES; LIMA; OLIVEIRA, 2011). 

A principal característica da ND é o aumento da excreção urinaria de 

albumina na ausência de outras doenças renais, portanto, é diagnosticada pela 

mensuração de albumina urinária, por exame de urina chamado de microalbuminúria 

(ALVES; LIMA; OLIVEIRA, 2011). Este marcador sensível, muito importante no 

diagnóstico da ND, principalmente, por ser um marcador precoce da lesão renal, 

praticamente, atuante em um estágio pré-clínico da ND. Portanto, capaz de detectar 

a fase inicial da doença (MURUSSI et al., 2008; KIRSZTAJN, 2010; MENDES; 

BREGMAN, 2010; ALVES; LIMA; OLIVEIRA, 2011; SILVEIRO et al. 2010; COSTA et 

al., 2014). No entanto, pode o resultado pode sofrer interferência conforme processo 

infecioso urinário, insuficiência cardíaca, exercícios físicos, entre outros fatores 

(MURUSSI et al., 2008). 

Por meio da medição da creatinina no sangue, do volume urinário de 24 

horas e da creatinina urinária pode-se calcular taxa de filtração glomerular. Usando o 

clirence de creatinina (exame feito para avaliar a função dos rins), pode-se também, 

avaliar a função renal. A TFG, em se tratando de doença renal é importante, pois a 

partir dele pode-se detectar precocemente se o paciente possui disfunção renal, 

para possivelmente, ser encaminhado para o nefrologista, como também é 

importante, para avaliar outros acontecimentos sistêmicos e, ainda, para orientar 

quanto ao risco de doença renal (COSTA et al., 2014). 

O rastreamento com os marcadores (creatinina, microalbuminúria) são 

muito importantes para o diagnóstico de doenças renais crônicas, como também, da 

ND. Esta é uma forma de rastreamento fácil e barata, possibilitando um tratamento 

precoce em risco de doenças renais crônicas. Portanto, é fundamental que os 

profissionais que diariamente lidam com a realização destes marcadores estejam 

devidamente capacitados para lidar com os pacientes, além de confirmar a eficácia 

dos testes (COSTA et al., 2014). 
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O diagnóstico precoce da ND por meio dos marcadores renais é 

importante, pois além de contribuir para o tratamento, também, podem ser 

fundamentais para identificar fatores de risco para o desenvolvimento mais sério da 

ND, surgindo complicação crônica da DM e das funções renais (MACIEL; 

VASCONCELOS; ANDRADE, 2019).  

Nas fases mais avançadas da ND é importante avaliar a elevação dos 

níveis sanguíneos de creatinina e ureia, verificando possível presença de proteína 

na urina chamada de proteinúria (MACIEL; VASCONCELOS; ANDRADE, 2019). 

Este é também, um marcador sensível, muito simples, podendo ser facilmente, 

realizado em qualquer laboratório, (por mais simples que seja), sendo muito utilizado 

na fase inicial da doença. No entanto, possui coleta de duração prolongada. 

(MENDES; BREGMAN, 2010). 

No caso do marcador Cistina C, em se tratando da população idosa, este 

pode contribuir para o diagnóstico da ND, pois a partir dos 60 anos de idade, o ser 

humano passa a ter um aumento significativo de Cistatina C, por consequência da 

queda da filtração glomerular, causada pelo processo de envelhecimento. Portanto, 

a Cistina C passou a ser vista com um importante marcador de função renal, 

promissor, sensível e independente do género, fatores nutricionais e massa 

corpórea (MURUSSI et al., 2008). 

A Cistatina C é filtrada livremente pelo glomérulo renal, não sofre 

interferências de outras proteínas de baixo peso molecular. É um marcador confiável 

da filtração glomerular, seu nível plasmático não sobre variações e a concentração 

independe da idade, sexo, peso, massa muscular. No entanto, o hipertireoidismo, 

mais propriamente o uso de glicocorticoides, podem interferir nos resultados de 

pacientes de neoplasias, inclusive, a diabética (BASTOS, 2011; RODRIGUES; 

ROCATTO, 2016). 

Verificou-se que os marcadores creatinina, a proteinúria, a albuminúria, a 

cistatina C e o ritmo de filtração glomerular (RFG), o qual pode ser estimado por 

meio de equações baseadas na creatinina e na cistatina C, podem contribuir 

significativamente para o diagnóstico das funções renais e, consequentemente, da 

ND. No entanto, todos eles ainda, apresentam limitações, de modo que ainda não 
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existe um biomarcador ideal para a avaliação da função renal em diferentes grupos 

de pacientes em função do grau de comprometimento renal (PORTO et al. (2017). 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do desenvolver da pesquisa pode-se compreender a importância 

do diagnóstico precoce da ND, pois sua complicação pode gerar doenças mais 

graves como doença renal crônica e assim, deixar o paciente mais debilitado, 

tratamento mais oneroso e piora na qualidade de vida do idoso diabético. 

O diagnóstico precoce da nefropatia diabética torna-se fundamental não 

só para o tratamento, como para evitar complicações, como perda das funções 

renais, com necessidade de realizar diálise. Por este motivo, este estudo alerta para 

a necessidade de pacientes com Diabetes Mellitus, principalmente, idosos, pois 

estes são os mais acometidos (devido ao tempo maior com diabetes), se 

conscientizarem da necessidade de detecção precoce desta complicação causada 

pela diabetes. 

Certamente, entre os marcadores da função renais mais utilizados para 

se diagnosticar a ND estão a creatinina e microalbuminúria, destacando-se, a 

avaliação da TFG, por meio de equação empregando creatinina (estudo Modifi-cation of 

Diet in Renal Disease - MDRD). No entanto, outros novos marcadores vêm sendo 

estudados, dentre os quais foram encontrados resultados promissores com a cistatina 

C, mas que não foram explorados devido ao pouco estudo publicado. 

Espera-se com a pesquisa possa contribuir para o atendimento do 

paciente idoso diabético com suspeita de Nefropatia Diabética, portanto o estudo é 

relevante para ações informativas e educativas para este agravo. Bem como 

possibilita o conhecimento necessário sobre os principais marcadores da função 

renal que contribuem no diagnóstico da Nefropatia Diabética, podendo assegurar a 

qualidade de vida aos pacientes diabéticos por meio da identificação precoce desta 

doença renal, assim garantir a promoção a saúde do paciente. 
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