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Resumo
A lesão renal aguda durante a sepse é um distúrbio muito comum relatado na rotina da clínica médica e 
no intensivismo veterinário. A associação entre ambos os distúrbios promove a piora do prognóstico do 
paciente, bem como, aumenta o índice de mortalidade do mesmo.  Apesar de seu mecanismo fisiopatoló-
gico apresentar processos ainda não completamente elucidados, ambas as doenças apresentam uma fase 
inicial reversível. A intervenção médica precoce e a elaboração de um tratamento estipulado em metas 
associado às terapias de substituição renal influenciam de forma positiva no prognóstico do paciente e 
na sua sobrevida.
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Abstract
Acute kidney failure during sepsis is a very common disorder reported at internal medicine clinics rou-
tine and veterinary intensive care. The association between both disorders promotes the worsening of 
the patient prognosis, as well as increases it’s mortality rate. Despite its pathophysiological mechanism 
present processes still non-clarified yet, both diseases have a reversible early stage. Early intervention, 
the development early goal-directed therapy and renal replacement therapies can improve the animal’s 
prognosis and increase their survival rates.
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REVISÃO DE LITERATURA

Introdução
A sepse é uma enfermidade caracterizada como 

uma síndrome resultante da presença de micro-or-
ganismos (ou de suas toxinas) na corrente sanguí-
nea associada a uma síndrome da resposta inflama-
tória sistêmica (SIRS) (1).

Tanto a resposta do hospedeiro quanto as carac-

terísticas do organismo infectante influenciam na 
consequência da sepse. A sepse quando associada a 
uma disfunção orgânica, ocorre quando as respos-
tas do hospedeiro ao infectante são inadequadas ou 
insuficientes. Além disto, o quadro séptico sempre 
agrava quando o hospedeiro não consegue contro-
lar a infecção primária (2). 

A lesão renal aguda (LRA) é caracterizada por 
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uma nefropatia respectiva à uma lesão intrínseca 
com diminuição da taxa de filtração glomerular 
(TFG), e consequentemente, o surgimento súbito 
de uma lesão renal parenquimatosa tipicamente 
caracterizada pela falha generalizada dos rins as-
sociado a presença ou não de azotemia, distúrbios 
ácido-basicos e hidroeletrolíticos (3). A TFG é deter-
minada pela diferença da pressão arterial entre as 
arteríolas aferente e eferente através dos capilares 
glomerulares (4).

Suas manifestações clínicas incluem as con-
dições pré-renal, renal intrínseca e pós-renal, as 
quais podem ser independentes ou combinadas 
dependendo de sua origem funcional, extensão e 
duração de uma doença primária ou secundária 
incipiente (5).

Pacientes que apresentam LRA e sepse asso-
ciadas podem apresentar efeitos hemodinâmicos, 
como vasodilatação arterial, edema pulmonar, hi-
póxia e necessidade de ventilação mecânica, sín-
drome da angústia respiratória aguda (SARA) e 
síndrome de disfunção múltipla de órgãos (MODS), 
quando juntos, podem aumentar o índice de morta-
lidade acima de 80% (6). 

Fisiopatologia e alterações do 
fluxo renal

A fisiopatologia da LRA na sepse é complexa e 
multifatorial, apresentando mudanças na hemodi-
nâmica intra-renal, disfunção endotelial, infiltra-
ção de células inflamatórias no parênquima renal, 
trombose intraglomerular e obstrução dos túbulos 
por debris celulares e células necrosadas, além da 
própria necrose tubular (7).  

O principal mecanismo fisiopatológico da LRA 
em pacientes sépticos é a isquemia ou hipoperfu-
são arterial, resultante de uma diminuição do flu-
xo sanguíneo renal (FSR) e da vasoconstrição renal 
consequente (8). A vasodilatação arterial associada 
a diminuição da resistência vascular sistêmica pro-
move a ativação do sistema nervoso simpático e do 
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), 
mecanismos essenciais na manutenção da circula-
ção arterial em pacientes em sepse ou choque sép-
tico, porém letais na promoção da falência renal (9).

Após a interação entre o hospedeiro e o micror-
ganismo, uma ampla resposta imune, humoral e 
celular, é formada. Tal resposta (pró-inflamatória), 

promove uma branda liberação de citocinas, tais 
como interleucina 10 (IL-10), fator de necrose tumo-
ral alfa (TNF-α) e Interleucina 6 (IL-6) que, conse-
quentemente, promovem uma instabilidade hemo-
dinâmica, podendo levar à uma disfunção múltipla 
de órgãos no choque séptico (7). 

A endotoxemia é conhecida por ser associada a 
geração de radicais livres, contribuindo para a fase 
precoce de vasoconstrição da LRA (4). A cascata de 
citocinas pró-inflamatória (TNF-α, IL-10 e endoto-
xinas) induz a expressão de óxido nítrico sintase-
-induzida (iNOS) na medula renal, nas células glo-
merulares mesangiais e nas células endoteliais dos 
capilares renais, resultando em uma prolongada 
liberação de óxido nítrico (NO) (10). 

Respectivamente, a fase pró-inflamatória é se-
guida por uma resposta imune anti-inflamatória 
compensatória, resultante de um estado imunos-
suprimido caracterizado pela produção alterada de 
citocinas e antígenos apresentados pelos monóci-
tos, diminuindo assim a proliferação de linfócitos 
e, consequentemente, promovendo o aumento da 
apoptose celular (11).

Sepse e endotoxemia associados a LRA podem 
levar a um edema pulmonar cardiogênico e não-
-cardiogênico, hipóxia resultando na necessidade 
de ventilação mecânica. O excesso de suporte ven-
tilatório também pode piorar o quadro do animal 
evoluindo para SARA, MODS e até o óbito (6).  

Manifestação clínica da LRA 
na sepse

A síndrome clínica da LRA manifesta-se pelo 
aumento sérico dos valores de creatinina e a dimi-
nuição da produção urinária resultando em uma 
lesão nas células epiteliais tubulares ou necrose 
tubular aguda (5). A creatinina sérica é um pobre 
marcador na sinalização de lesão renal nos quadros 
de sepse, sua baixa produção devido a distúrbios 
hepáticos, térmicos e pressóricos concomitantes le-
vam a uma subestimação laboratorial e amplia uma 
disparidade cinética entre a função renal aparente 
e a real (12). Portanto a creatinina sérica subestima 
o dano real dos rins nos quadros em que a sepse 
está mais associada do que nas outras formas de 
LRA.

 Pacientes em sepse, na sua grande maioria, 
apresentam uma relativa ou absoluta hipovolemia 
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devido a vasoplegia (vasodilatação patológica), ex-
travasamento capilar, disfunção miocárdica e oxi-
genação prejudicada, resultando assim em uma 
diminuição do fluxo sanguíneo renal (FSR) e, con-
sequentemente, o desenvolvimento da LRA (8).

Lesões tóxicas ou isquêmicas primariamente 
afetam as células epiteliais tubulares devido a sua 
grande dependência do fluxo sanguíneo, principal-
mente na linha do segmento S3 do túbulo proximal. 
Danos letais à estas células (necrose ou apoptose) 
levam a perda de adesão celular tubular e a libera-
ção das mesmas para o lúmen (10). 

Estas mesmas células consequentemente pro-
movem micro-obstruções no fluxo urinário pre-
judicando assim o débito urinário. A apoptose é 
observada em 2-3% das células tubulares durante 
a sepse, sendo mais frequente nos túbulos distais. 
As células de TNF-α possuem um papel importan-
te na indução de apoptose tubular renal (8). Lesões 
letais resultam também na perda de células borda-
-de-escova, as quais são células de alta atividade 
metabólica e consumo de energia (13).

Durante a sepse, o aumento do débito cardíaco, 
a ativação do sistema nervoso simpático, do siste-
ma renina-angiotensina-aldosterona e a liberação 
não-osmótica de vasopressina são essenciais na 
manutenção da integridade da circulação arterial 
de pacientes em sepse severa ou em choque séptico, 
porém, apesar de todos estes mecanismos compen-
satórios, pode-se evoluir para LRA (4).

Óxido nítrico e vasopressinas
A vasodilatação arterial e a má perfusão te-

cidual, consequente da liberação de NO, ativa os 
barorreceptores que sinalizam o centro cardiorre-
gulador do sistema nervoso central e na liberação 
de vasopressina, aumento do tônus simpático e a 
ativação do SRAA. O aumento das atividades de 
vasopressina e angiotensina na medula renal pro-
move vasoconstrição com retenção de sódio e água 
e predispõe a LRA (4).

O NO possui tanto efeitos benéficos quanto de-
letérios durante a sepse. Níveis basais de NO são 
necessários para a manutenção do FSR e o fluxo 
intra-renal durante a sepse, particularmente, em 
níveis de artéria aferente favorecendo a biogênese 
celular mitocondrial. No entanto, NO também é um 
radical livre, e quando em excesso, é capaz de inibir 
a cadeia de fosforilação oxidativa e reduzir o con-

sumo de oxigênio (14). A intensidade do dano oxi-
dativo é correlacionado com a intensidade do dano 
mitocondrial e consequentemente correlacionado à 
sobrevivência do paciente (8).

Em contrapartida, o uso de inibidores da enzi-
ma óxido nítrico-sintase (NOS) em animais com 
endotoxemia induzida resultaram em trombose 
glomerular e diminuíram o clearance de creatinina 
(15). A correlação entre a trombose e a inibição do 
NOS está nas qualidades antitrombóticas da NOS 
por inibir as interações entre leucócitos e células 
endoteliais e a inibição da agregação plaquetária 
(15,16). Terapias de renoproteção foram obtidas com 
a administração do inibidor N6-(1-iminoetil)-L-lisi-
na em um grupo de roedores experimentalmente 
previamente expostos a lipopolissacarídeos (16).

A administração exógena de vasopressina é 
efetiva em pacientes em choque séptico que pos-
suam vasodilatação irresponsiva a outros hormô-
nios vasopressores. Recomenda-se precaução no 
uso do fármaco, pois o excesso de concentrações da 
vasopressina circulante leva ao infarto do miocár-
dio. Estudos realizados com o uso de norepinefri-
na, apesar de aumentarem o FSR, apontaram uma 
piora do quadro de vasoconstrição intraglomerular 
agravando ainda mais a LRA pelo excesso de vaso-
constrição e redução do fluxo sanguíneo intra-renal 
(4).

Cascata de coagulação e 
proteína C ativada

A sepse também afeta a expressão do comple-
mento, nos mecanismos de coagulação e na cascata 
fibrinolítica, portanto, deve ser vista como um es-
tado pró-coagulante a qual pode levar à coagulo-
patias, tromboses, hemorragias e, se não tratadas 
a tempo, coagulação intravascular disseminada 
(CID) (17). 

Na presença da sepse, há o aumento da con-
centração de fatores teciduais, liberados por TNF e 
lipopolissacarídeos através da estimulação de célu-
las inflamatórias e endoteliais. Estes fatores se li-
gam ao fator VII, o qual é responsável pela ativação 
do fator X. O fator X quando ativado junto ao fator 
V formam o complexo protrombinase, responsáveis 
pela clivagem de protrombina em trombina, resul-
tando na clivagem de fibrinogênio em fibrina e na 
ativação da cascata de coagulação (18) 
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Na LRA o alto depósito de fibrina e microtrom-
bos são principalmente encontrados na zona glo-
merular, porém, a evidência de trombose arterial 
ou arteriolar renal não é frequentemente encontra-
da em pacientes com quadros associados à sepse, 
mas sim da presença de uma intensa apoptose celu-
lar associada à uma infiltração leucocitária, predo-
minantemente mononuclear (13). Por estas razões, 
terapia anticoagulante ou terapias que interfiram 
na iniciação da coagulação devem ser realizadas 
com cautela (19).

A proteína C ativada recombinante é um anti-
coagulante e o primeiro agente anti-inflamatório 
com resultados eficazes no tratamento da sepse. 
Ela inativa os fatores V e VIII prevenindo assim a 
formação de trombina. Além da inibição destes fa-
tores, ela também diminui a inflamação por inibir 
ativação plaquetária, recrutamento neutrofílico, 
produção de citocinas pelos monócitos e bloqueia 
células de adesão. O único risco de uso associado 
a proteína C ativada recombinante é hemorragia, 
portanto, seu uso é indicado apenas para pacientes 
que se apresentam em quadros sépticos mais gra-
ves (20).

Receptores Toll-like e controle 
glicêmico

Receptores Toll-like (TLRs) são proteínas recep-
toras de reconhecimento padrão e desempenham 
um importante papel de mensageiros na barreira 
de defesa da primeira etapa do sistema imune ina-
to. São receptores únicos não-catalíticos que atra-
vessam a membrana e reconhecem moléculas deri-
vadas de patógenos invasores (21).

 TLRs são primariamente expressados nas célu-
las imunes, mas também em órgãos sólidos como 
cérebro, coração, pulmões, fígado e rins. O TLR 
expressado nos rins tem um papel importante na 
caracterização dos danos de isquemia e reperfusão, 
pois também são responsáveis pela iniciação dos 
mecanismos inflamatórios na sepse (22). A possível 
modulação dos TLRs pode se tornar um novo alvo 
terapêutico, especialmente para o tratamento dos 
órgãos lesionados pela sepse (7). 

A insulinoterapia é indicada na redução da taxa 
de mortalidade em pacientes sépticos por MODS, 
independentemente de ter histórico ou não de dia-
betes. O mecanismo protetor da insulina na sepse 

ainda não é claramente elucidado em humanos, 
porém, sabe-se que a função fagocitária dos neu-
trófilos e macrófagos é prejudicada em pacientes 
hiperglicêmicos, portanto, o controle glicêmico 
do mesmo pode melhorar a fagocitose bacteriana, 
além da insulina também prevenir a morte celular 
por apoptose (4).

O controle glicêmico de pacientes em sepse entre 
80 a 110 mg/dL, resultou em uma menor morbida-
de e mortalidade entre pacientes críticos, compara-
dos àqueles que realizaram a terapia convencional 
mantendo sua glicemia em aproximadamente 180 a 
200mg/dL (23).

Ressuscitação precoce
Um grupo colaborativo de intensivistas e ne-

frologistas em medicina humana elaboraram um 
protocolo de ressuscitação hemodinâmica precoce 
em humanos baseado em pacientes admitidos pelo 
pronto-socorro com histórico de sepse e/ou choque 
séptico. Seu protocolo baseia-se em intervenções 
de medidas precoces nas primeiras seis horas com 
o uso de fluidoterapia agressiva, fármacos vaso-
ativos, agentes inotrópicos, ventilação mecânica e 
transfusão sanguínea onde o paciente admitido é 
submetido à uma ressuscitação da pressão veno-
sa central (CVP) maior que 8mmHg, ressuscita-
ção da pressão arterial média com objetivo maior 
à 65mmHg e saturação de oxigênio venoso central 
com objetivo maior à 70% (24).

 Apesar de a mortalidade ser menor nos pacien-
tes que receberam terapia de ressuscitação precoce 
em comparação àqueles que receberam o tratamen-
to convencional, uma carta de notificação foi publi-
cada demonstrando que a pressão central venosa é 
um pobre indicador do volume intravascular e que 
a saturação de oxigênio venoso central e a satura-
ção de oxigênio no sangue venoso misto são pouco 
correlacionados entre o débito cardíaco e o índice 
de oxigenação dos tecidos (25). 

Os autores também reforçaram a contraindi-
cação da transfusão sanguínea devido ao excesso 
de evidências que a transfusão por concentrado de 
hemácias não aumenta a oxigenação tecidual (pelo 
menos nas primeiras 24 horas) em pacientes com 
sepse, pois Paradoxalmente, as bolsas “antigas” de 
concentrado de hemácias podem causar disóxia te-
cidual em pacientes com sepse (25,26).

Edema pulmonar cardiogênico e não cardiogê-

Lesão renal aguda e sepse

63



Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais 
e Animais de Estimação (2018);15(47); 60-65.

nico apresentam uma grande incidência de relatos 
em pacientes com LRA oriundos da sobrecarga 
pela fluidoterapia agressiva em pacientes hipoten-
sos e sépticos. Os mesmos reforçam uma cautela 
maior no plano de ressuscitação hemodinâmica 
para este perfil de pacientes, pois o extravasamento 
deste excesso de volume para interstício promove o 
edema levando a uma diminuição da complacência 
pulmonar e a diminuição da concentração de oxi-
gênio nos tecidos. Ventilação mecânica e terapias 
de substituição renal para a remoção do excesso da 
sobrecarga são altamente preconizados (6).

Sobretudo, é impossível saber com 100% de cer-
teza a veracidade em qualquer questão da pesqui-
sa científica. A este respeito, o verdadeiro padrão 
de ouro ainda é inatingível, portanto os elementos 
mais importantes no tratamento de pacientes com 
sepse são a identificação precoce da sepse e o trata-
mento com antimicrobianos apropriados. Pacientes 
com sepse devem ser hemodinamicamente ressus-
citados de maneira individualizada e abordados 
com base fisiológica. A estratégia de fluidoterapia 
conservadora e o uso precoce de norepinefrina 
pode favorecer também um melhor prognóstico 
(26).

Terapias de substituição renal
A ocorrência de pacientes em sepse associada 

a LRA é muito comum na rotina clínica e está as-
sociada a uma alta taxa de mortalidade, especial-
mente quando apresenta-se em condições clínicas 
instáveis ou em MODS. O emprego de terapias de 
substituição renal (TSR) melhoram o prognóstico 
clínico da LRA e principalmente daqueles que se 
encontram hipercatabólicos (sépticos) (6). 

Após a introdução da hemodiálise no tratamen-
to da LRA a taxa de mortalidade apresentou uma 
redução de 40% dos casos. Além disso, devido a sua 
grande aplicabilidade, aumentou-se também o in-
teresse na sua utilização para a possível remoção 
de citocinas inflamatórias, além do seu uso conven-
cional de depuração de volumes excessivos e ureia 
(27).

Um estudo demonstrou que sessões de hemodi-
álises diárias, comparadas a cada 48 horas, apresen-
taram uma menor resposta a SIRS ou sepse, além 
de uma menor mortalidade e menor duração da 
LRA (28). A terapia de substituição renal contínua 
(TSRC) tornou-se mais utilizada comparada a técni-

ca de uso intermitente ao longo dos anos, devido a 
melhor tolerância hemodinâmica em pacientes com 
distúrbios pressóricos, além disso, a TSRC poten-
cialmente oferece uma melhora na adequação da 
depuração do soluto e livre de efeitos rebotes (10).

Outro estudo realizado foi feito utilizando três 
taxas diferentes de ultrafiltração (20, 35 e 45ml/
kg/h), em hemofiltração venosa contínua em pa-
cientes com LRA e sepse. O autor concluiu que, 
quanto maior a taxa de ultrafiltração utilizada, me-
lhores foram os benefícios clínicos e a taxa de so-
brevivência dos pacientes (29).

Apesar do melhor prognóstico do uso das TSR, 
ainda são escassos os relatos quanto à melhora da 
remoção de citocinas e dos demais marcadores in-
flamatórios, necessitando ainda de estudos mais 
avançados e novos métodos de melhor embasamen-
to para prova científica. Diálise peritoneal apresen-
ta o pior prognóstico nas modalidades dialíticas em 
pacientes sépticos com LRA associada (4).

Plasmaferese
A Plasmaferese é outra técnica dialítica a qual 

possui um filtro (plasmafiltro) responsável pela 
remoção do plasma sanguíneo e ao mesmo tempo 
a infusão de plasma fresco ou albumina em outro 
acesso venoso retornando ao paciente (30). O efei-
to benéfico da plasmaferese é a remoção de citoci-
nas, anafilatoxina, endotoxinas, TNF-α, IL-6, IL-10 
e inibidor ativador de plasminogênio. Além disso, 
também são removidos debris celulares, enzimas 
lisossomais, proteases, ativadores de complemento 
e componentes de coagulação. Em acréscimo, a re-
constituição com os componentes do novo plasma 
transfundido também pode ajudar a restaurar o 
equilíbrio normal entre citocinas pró-inflamatórias 
e anti-inflamatórios (10)

Estudos demonstram que a técnica de plasmafe-
rese como tratamento adjuvante, realizada em 106 
pacientes humanos em sepse e em choque séptico 
apresentaram resultados de uma taxa de mortalida-
de de apenas 33,3% comparados ao grupo controle 
(53,8%) contribuindo para um melhor prognóstico 
para esta modalidade de pacientes (31). No entanto, 
apesar da falta de evidência científica desta moda-
lidade terapêutica em pacientes em sepse, são re-
comendados critérios rigorosos de triagem o acom-
panhamento do paciente durante a terapia e após o 
tratamento para que não haja intercorrências (32).  
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Conclusão
Quando a LRA ocorre, a desregulação sistêmi-

ca da sepse é agravada pela perda metabólica, hi-
droeletrolítica agravando a homeostase fisiológica 
remanescente do paciente enfermo. A complexi-
dade entre as respostas sistêmicas do hospedei-
ro, do local da lesão e a atividade renal afetam a 
rede vascular e o sistema imune desempenha um 
papel no desenvolvimento da MODS. Apesar da 
falha de compreensão de alguns mecanismos pa-
togênicos como descrito pela maioria dos autores, 
medidas preventivas como a ressuscitação hemo-
dinâmica, renoproteção, antibióticoterapia, terapia 
anti-trombotica, uso de proteína C ativada, controle 
glicêmico, uso de vasoativos e técnicas de substi-
tuição renal são medidas efetivas na melhoria da 
eficiência da função renal, modulação da resposta 
inflamatória e redução dos índices de mortalidade 
do paciente crítico com LRA e sepse.
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