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Resumo
Com o aumento da esperança média de vida e a redução da natalidade, a população
idosa tem vindo a representar uma proporção cada vez maior da população geral. No mundo
ocidental, os idosos representam o segmento populacional em maior crescimento.
O envelhecimento acarreta um declínio nas funções fisiológicas de vários órgãos e
sistemas. O declínio progressivo e inexorável da função renal faz do rim um dos órgãos mais
afetados pela idade. O envelhecimento renal é um processo multifatorial em que o género, o
background genético e outros mediadores chave, como a inflamação crónica e o stress
oxidativo, desempenham um papel crítico. Ao envelhecimento da função renal sobrepõem-se
as lesões associadas a doenças.
Tem havido um aumento do número de idosos com Doença Renal Crónica. No entanto,
a maioria morre por complicações cardiovasculares, em vez de progredir para doença renal
terminal. O tratamento neste grupo constitui um desafio para os profissionais de saúde,
nomeadamente devido às suas comorbilidades, fragilidade, isolamento social, mau status
funcional e declínio cognitivo. Assim, o seu tratamento individualizado parece ser fundamental.
A diálise poderá não ser a melhor opção em determinados idosos, sendo o tratamento
conservador uma alternativa. O transplante renal, em idosos com bom estado geral e poucas
comorbilidades parece ter bons resultados.
Objetivos: Pretende-se com esta revisão abordar o envelhecimento demográfico da
população, a prevalência da doença renal crónica na população idosa, o envelhecimento
fisiológico do rim, a suscetibilidade aumentada dos séniores à nefrotoxicidade, o seu
seguimento adequado e as opções de tratamento disponíveis para este grupo.
Metodologia: O levantamento bibliográfico será feito através de consulta a partir das
seguintes bases de dados eletrónicas: Pubmed e ScienceDirect incidindo predominantemente
no período entre 2000 e 2014.
Palavras-chave: idoso, doença renal crónica, nefrotoxicidade, envelhecimento renal,
tratamento.
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Abstract
With the increase of life expectancy and the fall of birth rate, the elderly population is
becoming an increasing proportion of the general population. In the western world, the elderly
represent the fastest growing population segment.
Aging causes a decline in the physiological function of various organs and systems. The
progressive and inexorable decline of renal function makes it one of the organs most affected
by age. The kidney aging is a multifactorial process in which gender, genetic background and
other key mediators such as chronic inflammation and oxidative stress play a critical role.
Adding to the renal function aging there’s an overlap of lesions associated with diseases.
There has been an increase in the number of elderly with chronic kidney disease.
However, most die from cardiovascular complications, instead of progressing to end-stage renal
disease. The treatment in this group is a challenge for health professionals, namely due to
comorbidities, frailty, social isolation, poor functional status and cognitive decline. Thus,
individualized treatment seems to be essential. Dialysis may not be the most suitable option in
certain elderly, to whom conservative treatment might be an alternative. Kidney transplantation
in elderly patients with good performance status and few comorbidities seems to have good
results.
Objectives: The aim of this review is to address the aging of the population, the
prevalence of chronic kidney disease in the elderly, the physiological aging of the kidney, their
increased susceptibility to nephrotoxicity, their proper monitoring and the available treatment
options for this group.
Methodology: The literature review will be done through consultation from the following
electronic databases: PubMed and ScienceDirect focusing predominantly between 2000 and
2014.
Keywords: elderly, chronic kidney disease, nephrotoxicity, kidney aging, treatment
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Abreviaturas
ADN: Ácido desoxirribonucleico
AINEs: Anti-inflamatórios não esteroides
ARAs: Antagonistas do recetor da angiotensina
BIS: Berlin Initiative Study
CG: Cockcroft-Gault
ClCr: Clearance da creatinina
CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration
DCV: Doença cardiovascular
DM: Diabetes mellitus
DP: Diálise peritoneal
DRC: Doença renal crónica
DRT: Doença renal terminal
ESA: Agentes estimuladores da eritropoiese
FSR: Fluxo sanguíneo renal
Hb: Hemoglobina
HTA: Hipertensão arterial
IC: Insuficiência cardíaca
IECAs: Inibidores da enzima de conversão da angiotensina
IL: Interleucina
KDIGO: Kidney Disease Improving Global Outcomes
LRA: Lesão renal aguda
MDRD: Modification of Diet in Renal disease
NTA: Necrose tubular aguda
PA: Pressão arterial
QV: Qualidade de vida
ROS: Espécies reativas de oxigénio
TFG: Taxa de filtração glomerular
TFGe: Taxa de filtração glomerular estimada
TFGm: Taxa de filtração glomerular medida
TR: Transplante renal
TSFR: Tratamento substitutivo da função renal
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1) Introdução

1.1) Relevância do tema face ao envelhecimento demográfico
Ao longo do século XX, a esperança média de vida aumentou e as principais causas de
doença e morte modificaram-se. Enquanto no início desse século, as doenças infeciosas e
parasitárias, representavam as principais ameaças à saúde, hoje em dia são as doenças
crónicas, que ocupam o maior peso na saúde pública (1).
No mundo ocidental, os idosos representam o segmento populacional em maior
crescimento (2). O envelhecimento da população resulta não só do aumento da esperança
média de vida, mas também da queda da fertilidade (3). Este processo conduziu a uma
redução relativa na proporção de crianças e a um aumento na faixa da população em idade
laboral e dos idosos (4). A quota global de pessoas com ≥ 60 anos aumentou de 9.2% em 1990
para 11.7% em 2013 e espera-se que continue a crescer como uma proporção cada vez mais
significativa da população mundial, atingindo 21% em 2050 (4).
Portugal não é exceção à tendência global de envelhecimento da população. De acordo
com dados oficiais dos Censos 2011, a base da pirâmide etária portuguesa correspondente à
população mais jovem, diminuiu em relação a 2001 e o topo alargou-se devido ao crescimento
da população idosa. Entre 2001 e 2011, Portugal perdeu população em todos os grupos etários
compreendidos entre os 0-29 anos. A situação inverte-se a partir dos 30 anos, com o
crescimento de 9% da população para o grupo dos 30-69 anos e de 26% para idades
superiores a 69 anos (5).
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Figura 1 - Pirâmide etária da população residente em Portugal por sexo, em 2001 e 2011 (5).

Tabela 1 - Estrutura etária da população residente em Portugal, em 2001 e 2011 (5).

Estrutura etária da
população residente por
sexo (%)
Jovens
Idosos

Total

2001
Homens

Mulheres Total

2011
Homens

Mulheres

16,00

16,95

15,11

14,89

15,93

13,93

16,35

14,16

18,40

19,03

16,69

21,17
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1.2) Envelhecimento e a disfunção celular
O envelhecimento está associado a um comprometimento progressivo e generalizado
das funções corporais e com frequência, é acompanhado por uma elevada incidência de
doenças que afetam os órgãos e os tecidos (6).
Os mecanismos biológicos do envelhecimento não são ainda totalmente conhecidos.
Contudo, têm sido descritos diversos mecanismos de lesão que podem contribuir para o
envelhecimento de órgão (7).
A senescência celular é um elemento chave que tem sido associado a várias doenças
relacionadas com a idade (7). Existem dois tipos de senescência, a senescência replicativa,
induzida pelo encurtamento crítico dos telómeros e a senescência induzida pelo stress
prematuro independente da primeira (8). Tanto in vitro como in vivo, a senescência é induzida
por diversos fatores exógenos como endógenos, nomeadamente espécies reativas de oxigénio
(ROS), radiação ultravioleta, radiação ionizante e dano no ácido desoxirribonucleico (ADN) que
condicionam stress e senescência celular (9). Ambas poderão estar envolvidas na disfunção
dos tecidos associada à idade, diminuição da capacidade de regeneração e doença (9).
As células senescentes possuem um fenótipo particular caracterizado pela paragem
irreversível do ciclo celular mediado por p21 e/ou p16Ink4a, morfologia alterada, resistência à
apoptose, expressão genética alterada inclusive aumento da expressão de β-galactosidase
associada à senescência e um perfil secretório único (9, 10). A senescência, pelo seu fenótipo
pró-inflamatório poderá contribuir para a inflamação crónica ao estimular a secreção de fatores
pró-inflamatórios com efeito direto nas células vizinhas (11). Evidências cumulativas sugerem
que o envelhecimento constitui um estado de inflamação crónica, de baixo grau. Além disso,
diversas doenças relacionadas com a idade, como a aterosclerose, osteoartrite e a doença
renal crónica têm uma natureza inflamatória (12). A inflamação crónica pode aumentar o stress
oxidativo já que os fatores inflamatórios, como o fator de necrose tumoral alfa, interleucinas IL6 e IL-1 estimulam a produção de ROS nas células (11).
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Figura 2 - Formas de senescência: senescência replicativa e senescência induzida pelo stress. A senescência
celular caracteriza-se pela presença aumentada de inibidores do ciclo celular e diminuição da expressão de
proteínas envolvidas na progressão do ciclo celular (13).

O stress oxidativo poderá desempenhar um papel major no envelhecimento celular.
Com o envelhecimento, os níveis de ROS aumentam em todos os órgãos, inclusivamente no
rim, devido à produção excessiva de radicais livres e à diminuição das defesas antioxidantes.
Em níveis excessivos constitui um fator nocivo que pode contribuir para a senescência celular,
inflamação crónica e dano no ADN (11).
O background genético pode estar envolvido na senescência renal. O gene klotho
codifica uma proteína transmembranar, expressa maioritariamente no rim (14). Kuro-o et al.
reportaram que mutações no gene klotho em ratos causavam uma síndrome idêntica ao
envelhecimento: diminuição da esperança de vida, infertilidade, osteoporose, aterosclerose
entre outros.(14) Por outro lado, a sua sobreexpressão resultava na supressão da degeneração
de órgãos relacionada com a idade, levando a um aumento da esperança de vida nos ratos
(15). Em modelos experimentais com ratos, a expressão m-RNA de klotho foi regulada
negativamente pelo stress circulatório e metabólico, e pela angiotensina II (16, 17).
Os telómeros são sequências repetitivas de ADN, localizadas nas extremidades dos
cromossomas e que os protegem da perda de material genético (18). Em cada divisão celular
os telómeros encurtam, já que a maioria das células somáticas não sintetiza telomerase,
enzima responsável pela síntese do ADN telomérico (19). O encurtamento crítico dos telómeros
despoleta a paragem do ciclo celular e a senescência replicativa através da ativação de p53 e
p16 (20). Melk et al. ao estudarem tecidos de rins humanos, provenientes de nefrectomias e
autópsias, verificaram que o comprimento dos telómeros diminuía com a idade, sobretudo no
córtex renal (21).
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A angiotensina II exerce uma variedade de funções biológicas no rim. A estimulação do
recetor da angiotensina II tipo 1 promove a síntese de ROS e fator transformador de
crescimento β1 que produz fibrose (19). Num estudo experimental, fármacos inibidores da
enzima de conversão da angiotensina (IECAs) e antagonistas do recetor da angiotensina
(ARAs) tiveram um efeito protetor na função e estrutura renal de ratos envelhecidos (22).
O género tem sido reconhecido como um dos determinantes da progressão do declínio
da função renal observado com a idade, em estudos animais e humanos (23). Foi observado
em estudos com ratos, que o dano glomerular com a idade estava relacionado com a produção
de androgénios e que a castração limitava a progressão dessas alterações (24). Contudo, num
estudo que comparava a histologia glomerular de homens e mulheres da infância até aos 90
anos de idade em amostras de autópsia, não foram encontradas diferenças significativas entre
os sexos no desenvolvimento de glomeruloesclerose com a idade (25).
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1.3) Envelhecimento fisiológico do rim
1.3.1) Alterações estruturais

O rim, um dos órgãos mais afetados pela idade, é alvo de alterações estruturais e
funcionais (26).
A massa renal aumenta de cerca de 50 gramas ao nascimento para 400 gramas
durante a quarta década, após a qual diminui para menos de 300 gramas por volta da 9ª
década (27). A perda da massa renal é mais acentuada no córtex do que na medula (28).
As alterações estruturais estão resumidas na tabela 2.
1.3.1.1) Alterações glomerulares
A forma dos glomérulos modifica-se, os glomérulos esféricos no rim fetal desenvolvem
indentações lobulares à medida que maturam (28). Com a idade, a lobulação tende a diminuir e
o perímetro do tufo glomerular diminui com atrofia do mesmo e aumento do espaço urinário
(27).
O número de glomérulos funcionais tende a diminuir durante a vida, com aumento do
número de glomérulos escleróticos e hipertrofia compensatória dos restantes glomérulos
funcionantes (29).

1.3.1.2) Alterações tubulo-intersticiais
A fibrose localizada do córtex renal torna-se mais frequente com o envelhecimento com
atrofia tubular nestas áreas (redução do número, volume e comprimento dos túbulos) (23, 30).
Há também um aumento do volume intersticial associado a fibrose intersticial (30).
Os túbulos contornados distais podem desenvolver divertículos, cujo número aumenta
com a idade (23) e os quistos renais simples tornam-se comuns (31). Estes divertículos podem
ser precursores dos quistos renais simples (23), e facilitar o crescimento bacteriano e as
infeções renais frequentes nos idosos (19).
1.3.1.3) Alterações vasculares
Com o envelhecimento, ocorre uma diminuição do fluxo sanguíneo renal (FSR) (28). A
arteriosclerose é o principal achado, com o espessamento das paredes das artérias e o
estreitamento do lúmen dos vasos. A deposição hialina nas paredes das arteríolas provoca
obliteração do lúmen e está associada à esclerose dos glomérulos (32). Também se observam
“arteríolas aglomerulares”, isto é, comunicações diretas entre as arteríolas aferentes e
eferentes devido à esclerose justamedular glomerular (33, 34).

7

Doença Renal Crónica no Idoso

ICBAS

Tabela 2 – Alterações morfológicas com o envelhecimento renal.
Adaptado de Karam e Tuazon (28).
Local
Glomérulo

Alterações
Espessamento da membrana basal
Hipertrofia dos glomérulos funcionantes
Glomeruloesclerose
Fibrose tubulointersticial

Tubulo interstício

Atrofia tubular
Arteriosclerose

Vasos

Hialinização dos vasos
“Arteríolas aglomerulares”

1.3.2) Alterações funcionais

A taxa de filtração glomerular (TFG) é baixa à nascença, atinge os níveis de adulto por
volta do segundo ano de vida, mantendo-se aproximadamente nos 140 mL/min/1.73 m2 até à
quarta década de vida (27). A partir daí a TFG diminui cerca de 8 mL/min/1.73m2 por década
(35). Contudo, no estudo longitudinal de Baltimore sobre o envelhecimento, entre 254
indivíduos saudáveis, com um declínio médio da clearance da creatinina (ClCr) de cerca de
0.75 mL/min/ano, 36% não tinham nenhum declínio relacionado com a idade na ClCr, e alguns
apresentavam um aumento na sua clearance (36). Esta variabilidade sugere que outros fatores
que não a idade possam estar envolvidos na aparente redução da função renal (19).
À semelhança da TFG, o FSR também diminui com a idade. Esposito et al. verificaram
que após vasodilatação máxima induzida pela administração de aminoácidos e dopamina a
TFG e o FSR aumentavam marcadamente nos jovens, enquanto que nos idosos apenas o FSR
aumentava ligeiramente (37), o que pode dever-se a um desequilíbrio entre influências
vasoconstritoras e vasodilatadoras nos rins envelhecidos (19).
Em estudos animais, observou-se que com o envelhecimento ocorre um aumento da
permeabilidade da membrana basal glomerular, com perda de seletividade e aumento da
proteinúria (38). Num estudo transversal realizado nos EUA a incidência da microalbuminúria
aumentou com a idade, mesmo na ausência de diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial
(HTA) ou DRC (39).
A capacidade do rim concentrar e diluir urina também diminui com a idade (28). Por
conseguinte, o idoso é mais propenso a distúrbios hidroeletrolíticos, nomeadamente hiper e
hiponatrémia (19).
A excreção de potássio na urina através das células principais no túbulo coletor permite
regular, em parte, os níveis de potássio (26). A aldosterona é um estímulo importante para a
8
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excreção de potássio. A diminuição dos níveis de aldosterona com a idade, devido ao
decréscimo da atividade da renina (diminuição da atividade do aparelho justaglomerular) é uma
explicação possível para a menor excreção de potássio (40). De facto, o hipoaldosteronismo
hiporreninémico é descrito com frequência em idosos. A atrofia tubular ou fibrose
tubulointersticial e a redução do aporte de água e sódio ao nefrónio distal também podem
contribuir para limitar a excreção de potássio (41, 42).

Tabela 3- Alterações funcionais relacionadas com o envelhecimento renal.
Adaptado de Karam e Tuazon. (2013) (28).

Diminuição da TFG em 8 mL/min//1.73m2 por década após os 30 anos
Diminuição do FSR
Aumento da permeabilidade da membrana basal glomerular
Diminuição da capacidade de diluir e concentrar urina
Diminuição da capacidade de excretar potássio
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2) Prevalência da Doença Renal Crónica
A doença renal crónica (DRC) representa um problema de saúde global, com elevado
número de mortes atribuíveis. A incidência e prevalência da doença renal terminal (DRT) varia
a nível mundial mas espera-se que venha a aumentar nos países em desenvolvimento (43). Há
uma elevada prevalência de DRC nos idosos (44). Isto poderá dever-se, por um lado, ao facto
da prevalência de vários fatores de risco para a DRC, como a HTA e a DM, aumentar com a
idade (45) e por outro às novas definições de DRC (44). Nos Estados Unidos da América, de
acordo com dados do National Health and Nutrition Examination Survey colhidos entre 2007 e
2012 a prevalência da DRC em pessoas com mais de 60 anos de idade foi de 33.2%. Em
Portugal, segundo dados do registo da Sociedade Portuguesa de Nefrologia relativos a 2013,
58.96% dos doentes que iniciaram tratamento substitutivo da função renal (TSFR) nesse ano
tinham idade superior a 65 anos. No ano de 2014 a DM foi a principal causa de DRC estadio 5
a iniciar TSFR, em Portugal.

Figura 3- Doentes que iniciaram tratamento substitutivo da função renal em 2013. Registo 2013 da Sociedade
Portuguesa de Nefrologia.
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3) Diagnóstico e Estadiamento da Doença Renal Crónica
A DRC integra um grupo heterogéneo de distúrbios que afetam a estrutura e a função
renal com uma apresentação variável (46). Os estadios iniciais são com frequência
assintomáticos (47). Os sintomas são habitualmente decorrentes de complicações devidas à
diminuição da função renal (46).
Em 2012 o diagnóstico da DRC foi sujeito a revisão pela Kidney Disease Improving Global
Outcomes (KDIGO) group. A DRC define-se pela diminuição da TFG (< 60mL/min/1.73m2) e/ou
evidência de dano renal, presentes por mais de 3 meses com implicações para a saúde (tabela
4) (46).
Tabela 4- Critérios de diagnóstico de DRC. (46)
Critérios diagnóstico de DRC (qualquer um dos seguintes por > 3 meses)
Marcadores de dano renal

Albuminúria (>30mg/24h; razão albumina/creatinina ≥30mg/g)
(um ou mais)

Anomalias do sedimento urinário


Distúrbios eletrolíticos e outras anomalias devidas a lesões
tubulares

Diminuição da TFG



Anomalias detetadas por exame histológico



Anomalias estruturais detetadas por exame de imagem



História de transplante renal

TFG <60mL/min/1.73m2 (categorias de TFG G3a-G5)

As últimas guidelines da KDIGO propõem que a DRC seja classificada com base na
causa, categoria de TFG e de albuminúria (tabela 5). Deve ser definido primeiro se a causa de
DRC está relacionada com uma doença sistémica, e depois a localização presumida ou
observada de alterações anátomo-patológicas no rim. Para os estadios da TFG G1 e G2
devem estar presentes outros marcadores de lesão renal para que se faça o diagnóstico de
DRC (46).
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Tabela 5- Categorias de TFG e de Albuminúria (46).

Classe TFG

Categorias TFG na DRC
2
TFG (mL/min/1.73m )

G1
G2
G3a

≥90
60-89
45-59

G3b

30-44

G4

15-29

Normal ou alta
Levemente diminuída
Leve
a
moderadamente
diminuída
Moderada
a
severamente
diminuída
Severamente diminuída

G5

<15

Falência renal

Estadios Albuminúria

A1
A2
A3

Termo

Categorias Albuminúria na DRC
Razão albumina-creatinina ou Termo
Taxa de excreção da albumina
(mg/24h ou mg/g)
<30
Normal
a
ligeiramente
aumentada
30-300
Moderadamente aumentada
Severamente aumentada
>300

Os principais fatores de risco para DRC são a DM e a HTA, ambos mais comuns em
idosos. Obesidade, tabagismo, hiperuricemia, dislipidemia, doença cardiovascular (DCV) e
história familiar de doença renal são outros fatores de risco (45) (tabela 6).
Tabela 6- Fatores de risco para DRC.
Adaptado de Mallappallil, Friedman, Delano, McFarlane e Salifu. (2014) (44)
FR tradicionais modificáveis











Hipertensão arterial
Diabetes
Obesidade
Proteinúria
Hiperlipidemia
Doença cardiovascular
Doença glomerular e tubulointersticial
Acidose metabólica
Tabagismo
Dieta rica em proteínas
FR não tradicionais modificáveis

Anemia

Hiperuricemia

Contraste radiológico

Plantas nefrotóxicas

Anti-inflamatórios não esteroides

Antibióticos

Níveis elevados de FGF-23
FR não modificáveis

Idade avançada

Raça/etnia

Género

Baixo peso à nascença

História familiar
FGF-23: fator de crescimento fibroblástico 23; FR: fatores de risco
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4) Particularidades da Doença Renal Crónica no Idoso
Ainda que ocorra um declínio na função renal com o avanço da idade, nem todos os
indivíduos desenvolvem DRC quando envelhecem. Naqueles em que há predisposição
genética e exposição a fatores de risco cardiovasculares parece haver maior probabilidade de
desenvolver aterosclerose sistémica e DRC (48). Num estudo prospetivo com 4.380 indivíduos
e ≥ 65 anos verificaram uma associação independente de aterosclerose clínica, insuficiência
cardíaca (IC) e medidas subclínicas de DCV com o declínio da função renal com a idade,
sugerindo que esse declínio resulte de aterosclerose microvascular (49). De facto, evidência
epidemiológica sugere que a doença vascular possa ser a etiologia predominante de DRC nos
idosos (50).
O dano vascular, inclusive a nível capilar (glomerular), causaria isquemia renal e
progressivo declínio da função renal. Nesses indivíduos, a taxa de declínio da função renal
pode ser acelerada por episódios de lesão renal aguda (LRA), nefrotoxicidade ou obstruções
do trato urinário. Os idosos com uma função renal normal poderiam não ter sido predispostos
geneticamente ao envelhecimento vascular e/ou ter tido uma exposição menor aos fatores de
risco cardiovasculares (51).
A DRC está associada a algumas síndromes geriátricas, principalmente pelo declínio na
função física e cognitiva. Estas síndromes, mais comuns nos idosos, manifestam-se como
incontinência, quedas e comprometimento cognitivo e são responsáveis por doença severa
(48).
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Figura 4 - Associação da DRC com o envelhecimento e síndromes geriátricas. Adaptado de Abdelhafiz, Ahmed,
Flint, e Nahas (2011) (48). A predisposição genética e a exposição a fatores de risco cardiovascular podem
desencadear inflamação crónica, aterosclerose e stress oxidativo, que por sua vez contribuem para o aumento da
resistência renovascular, diminuição do FSR e isquemia renal. Isto, associado à exposição a outros elementos,
como infeções urinárias e nefrotóxicos poderia acelerar o desenvolvimento de DRC. A fragilidade é provavelmente
um dos processos que causa/agrava os sintomas observados nas síndromes geriátricas nos idosos com DRC.
Pensa-se que possa haver um mecanismo de feedback positivo entre as síndromes geriátricas e a fragilidade, que
resulta em maus outcomes.
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4.1) Avaliação da função renal
A avaliação correta da função renal tem inúmeras implicações clinicas, desde o ajuste
da dosagem de fármacos, auxílio na decisão do timing para iniciar TSFR, a aspetos
psicológicos e financeiros de erradamente rotular alguém como tendo DRC (52).
A TFG é considerada o melhor indicador de função renal (48). Pode ser medida pela
clearance de marcadores exógenos, que são totalmente filtrados pelos glomérulos, não sofrem
secreção ou reabsorção no túbulo renal, nem são metabolizados. Todavia, estes marcadores
não são adequados à prática clinica (53).
A creatinina sérica é um marcador pouco sensível da função renal, em especial nos
idosos.(48) Varia com a massa muscular, a dieta e uma parte é secretada pelos túbulos (48). A
produção de creatinina e a excreção urinária de creatinina diminuem gradualmente em
proporção à diminuição de massa muscular e peso corporal que ocorrem com a idade (19).
Permanece dentro dos valores normais até que haja uma redução de 50% na TFG (54). A ClCr
é sujeita a erros de colheita em especial nos idosos (55).
Foram desenvolvidas diversas equações para estimar a TFG (TFGe) tendo por base a
creatinina sérica (56). A equação Cockcroft-Gault (CG), a primeira a ser desenvolvida, não tem
em conta a variabilidade da produção de creatinina e sobrestima a TFG em obesos e doentes
edematosos (57). Verhave et al. apuraram que esta fórmula subestima a TFG em doentes com
mais de 65 anos (58). Cirillo et al. observaram que subestimava sistematicamente a TFG em
idosos (59).
A fórmula Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) foi desenvolvida num estudo
com 1628 doentes com TFG <60 mL/min, para estimar a TFG ajustada para 1.73m2 (60). Mais
tarde foi redefinida para utilização com a creatinina sérica padronizada (61). Em comparação
com a CG, a equação MDRD demonstrou ser mais exata nos idosos (58). Ambas as equações
MDRD foram criadas numa população com DRC pelo que podem subestimar a TFG medida
(TFGm) para níveis mais elevados de função renal (62).
A equação Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) surgiu com o
intuito de ser uma equação mais exata que a equação MDRD (63). Mesmo com esta fórmula, a
prevalência de DRC entre os idosos continuou a ser elevada (56). Os autores referem a
inclusão de poucos participantes com mais de 70 anos e dados incompletos, nomeadamente
nas medidas de massa muscular e outras condições, ou medicações que pudessem influenciar
a creatinina sérica independentemente da TFG (63). Num estudo prospetivo de coorte, em
França, numa população de idade superior a 65 anos, verificou-se que as equações CKD-EPI e
MDRD forneciam estimativas de prevalência e risco a longo prazo idênticas (64).
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Recentemente foram criadas duas novas equações, para uma população com idade
igual ou superior a 70 anos no Berlin Initiative Study (BIS): uma baseada apenas na creatinina
sérica (BIS1) e outra baseada na creatinina sérica e na cistatina C (BIS2) (52). Koppe et al.
realizaram um estudo retrospetivo com o intuito de comparar a performance da equação BIS-1
com as equações MDRD e CKD-EPI e verificaram que BIS-1 era mais exata e precisa na
avaliação da TFG, sobretudo com TFGm > 30 mL/min/1.73m2 (65). No entanto, para TFG<30
mL/min/1.73m2 a equação mais precisa era a CKD-EPI. Como os próprios autores referem o
estudo só incluiu indivíduos com suspeita ou disfunção renal estabelecida pelo que são
necessários estudos adicionais para avaliar BIS-1 em idosos com função renal normal para a
sua idade (65).
A cistatina C foi proposta como um marcador da TFG potencialmente superior à
creatinina sérica (66). Por ser livremente filtrada pelos glomérulos, totalmente reabsorvida e
degradada pelos túbulos constitui um bom marcador (67). A sua concentração não é tão
dependente da massa muscular, peso, estado de doença, dependendo sim da função renal,
idade, sexo, tabagismo e inflamação (56, 68). A KDIGO sugere a medição da cistatina C em
adultos com TFGe 45-59 mL/min/1.73m2 que não apresentam outros marcadores de dano renal
e que requerem uma confirmação de DRC. Se a TFGecistatina C / TFGe
não é confirmada (46).
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Tabela 7- Fórmulas para estimativa da função renal.
Adaptada de Maw e Fried (2013) (45).
Nome

Fórmula
ClCr= [ (140-idade) × peso ]÷(72-Crs) × 0.85 se mulher

CG

TFG= 186×(Crs)-1.154× (idade)-0.203 × (1.212 se N) × (0.742 se mulher)

MDRD

TFG= 175×(Crs standardizada)-1.154 ×(idade)-0.203 ×(0.742 se mulher)×(1.180 se N)

MDRD reajustada

CKD-EPI creatinina



Mulher:
Creatinina ≤ 0.7 mg/dL

- raça caucasiana TFGe= 144 × (Crs÷0.7)-0.329 × (0.993)idade
- raça negra TFGe= 166 × (Crs÷0.7)-0.329 × (0.993)idade


Creatinina > 0.7 mg/dL

- raça caucasiana TFGe= 144 × (Crs÷0.7)-1.209× (0.993)idade
-raça negra


TFGe= 166 × (Crs÷0.7)-1.209 × (0.993)idade
Homem

Creatinina ≤ 0.9 mg/dL

- raça caucasiana TFGe= 141 ×(Crs÷0.9)-0.411×(0.993)idade
-raça negra


TFGe= 163×(Crs÷0.9)-0.411 ×(0.993)idade

Creatinina > 0.9 mg/dL

-raça caucasiana
-raça negra

TFGe= 141×(Crs÷0.9)-1.209 ×(0.993)idade

TFGe= 163×(Crs÷0.9)-1.209 ×(0.993)idade

BIS1

TFGe= 3736×creatina-0.87 × idade-0.95 ×0.82(se mulher)

BIS2

TFGe= 767×cistatinaC-0.61 × creatina-0.40 × idade-0.57 ×0.87(se mulher)

Crs: creatinina sérica; N-raça negra
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5) Progressão da Doença Renal Crónica
A grande maioria dos idosos com DRC tem um risco de mortalidade, sobretudo por
complicações cardiovasculares, superior ao de progressão para DRT. (69, 70) Isto parece ser
devido não só à progressão mais lenta da DRC nos idosos, mas também a diferenças na
escolha de tratamento, relacionadas com a idade, já que alguns idosos optam por um
tratamento mais conservador (70).
Nicola et al. verificaram que nos estadios iniciais de DRC, a presença de proteinúria
elevada aumenta o risco de DRT em idosos (71). Os autores levantam a hipótese do rim dos
idosos ser mais suscetível aos efeitos nefrotóxicos da proteinúria devido ao maior grau de
fibrose renal e isquemia (71).
Entre os idosos a progressão da DRC varia de acordo com a severidade e a etiologia
subjacente (72). Num estudo prospetivo que visava avaliar a progressão da disfunção renal
numa comunidade com 10184 idosos (≥ 66 anos), indivíduos com DM tiveram o maior declínio
na TFG; de 2.1 mL/min/1.73m2 por ano nas mulheres e 2.7 por ano nos homens
comparativamente a 0.8 e 1.4 mL/min/1.73m2 por ano nas mulheres e homens respetivamente
sem DM. No mesmo estudo, as maiores taxas de progressão foram encontradas nos indivíduos
com TFG < 30 mL/min/1.73m2, com e sem DM. A relação entre a pressão arterial (PA) e o
declínio na TFG foi avaliada em 2181 pessoas (idade média de 72 anos) no ramo placebo do
estudo Systolic Hypertension in the elderly program. Neste estudo observaram que a pressão
sistólica aumentada é um fator de risco independente importante para o declínio da função
renal nos idosos com HTA sistólica isolada (73). Assim, tanto o tratamento da DM como da
HTA podem modular o curso da doença nestes doentes (72).
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6) Sobreposição de Doença Renal Aguda
A LRA define-se como o declínio na TFG que ocorre no período de horas ou dias, num
indivíduo com função renal previamente normal, ou no contexto de DRC prévia (74).
A sua incidência tem aumentado nos últimos anos, nomeadamente na população mais
velha (75). A idade é um fator de risco independente para o desenvolvimento de LRA.(76)
Baraldi et al. verificaram que indivíduos hospitalizados com idade igual ou superior a 65 anos
tinham uma incidência 10 vezes maior de LRA comparativamente aqueles com menos de 65
anos (77).
Esta predisposição pode ser imputada aos seguintes fatores: comorbilidades que
conferem maior suscetibilidade ao desenvolvimento de LRA, exposição a múltiplos fármacos e
procedimentos invasivos possivelmente nefrotóxicos, bem como alterações fisiológicas do rim
(75). A diminuição da reserva renal que ocorre com a idade compromete a adaptação renal
após isquemia aguda e, aumenta a suscetibilidade a LRA (74). A aterosclerose e a HTA
comprometem a capacidade de autorregulação renal na manutenção da perfusão,
especialmente no contexto de hipotensão. Assim, reduções modestas na PA podem gerar dano
renal significativo no idoso (76).
A LRA que se desenvolve no idoso é mais severa e o doente tem menor probabilidade
de recuperar (26). Hsu et al. verificaram que os doentes com LRA hospitalizados com
necessidade de diálise eram mais velhos que os que não requeriam diálise (63.4 versus 47.6
anos) (78).
Tem vindo a ser reconhecido que a LRA ocorre com frequência no contexto de DRC. Os
idosos que desenvolvem LRA no contexto de DRC têm menor probabilidade de recuperação e
maior tendência a evoluir para DRT (79).
Nos idosos a etiologia da LRA é com frequência multifatorial e com um espetro idêntico
ao encontrado nos mais jovens, mas com maior relevância das causas pré e pós-renais (80).
Num estudo prospetivo, a isquemia foi a principal causa de LRA encontrada nos idosos
(53.3%), seguida de cirurgia (33%), sépsis/infeção (10%) e nefrotoxinas (3%) (81).
A principal causa pré-renal é a diminuição da perfusão renal por hipovolémia,
verdadeira (desidratação, vómito, hemorragia) ou funcional (IC ou sépsis). Os idosos são mais
propensos à depleção de volume e à desidratação devido à diminuição da capacidade de
concentração da urina, toma de diuréticos, diminuição da sensação de sede e eventualmente,
acesso limitado a líquidos (76). Achados ao exame físico como mucosas e pele seca,
hipotensão são encontrados em idosos saudáveis, não implicando necessariamente
desidratação (82).
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Alguns fármacos também podem contribuir para a LRA pré-renal. A parede vascular
renal envelhecida parece exibir uma vasoconstrição exagerada mediada pela angiotensina-II
que afeta sobretudo a arteríola eferente, importante na manutenção da pressão intraglomerular
quando o FSR diminui e responsável pela manutenção da pressão de filtração nestes doentes
(80). Os IECAs e os ARAs, ao antagonizarem a atividade da angiotensina-II e ao reduzirem a
pressão na arteríola eferente diminuem a pressão de filtração glomerular e condicionam
agravamento da função renal. Em casos de depleção severa, este mecanismo de
autorregulação renal que seria importante para manter a TFG fica comprometido. Os antiinflamatórios não esteroides (AINEs) ao inibirem a síntese das prostaglandinas vasodilatadoras
intrarrenais anulam os mecanismos de compensação e reduzem a perfusão renal. Estas duas
classes de fármacos são muito frequentemente usadas nos doentes idosos no contexto de
HTA, IC e no controlo da dor (80).
Dentre as várias causas renais de LRA destaca-se no idoso a necrose tubular aguda
(NTA) por isquemia ou nefrotoxinas (fármacos, como aminoglicosídeos; contraste; pigmentos)
(76). A distinção entre as duas etiologias nem sempre é clara e com frequência sobreposta. À
isquemia (por exemplo, por sépsis, depleção de volume ou cirurgia cardiovascular), que
quando prolongada e severa pode causar NTA, associam-se nefrotóxicos exógenos e
endógenos. O risco de sépsis é mais elevado no idoso devido à diminuição da eficácia do
sistema imunitário (82).
As causas pós-renais são relativamente comuns nos idosos, com uma incidência de
10%. Nos homens idosos é sobretudo devida a hiperplasia benigna ou carcinoma da próstata
enquanto nas mulheres idosas a principal causa é neoplasia pélvica (76).

Figura 5 – Fatores que contribuem para o aumento da suscetibilidade do idoso à LRA (83).
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7)Suscetibilidade farmacológica aumentada
A população idosa é particularmente suscetível à toxicidade farmacológica. O declínio
da capacidade funcional do rim, e de outros órgãos, bem como a diminuição da água corporal e
aumento da gordura que se verificam com o envelhecimento, contribuem para uma
farmacocinética alterada (19).
Nos idosos a incidência de LRA nefrotóxica induzida por fármacos pode mesmo atingir
os 66% (84). Os principais fatores de risco são idade superior a 60 anos, DRC, depleção do
volume intravascular, exposição a diversas nefrotoxinas, diabetes, IC e sépsis (85).
Os doentes com DRC são também propensos a exposição aumentada a fármacos
ativos dado que muitos medicamentos ou os seus metabolitos sofrem filtração no rim. Além
disso, as alterações a nível hepático com a idade podem aumentar os níveis séricos dos
fármacos e aumentar a semivida daqueles que sofrem metabolização hepática (86).

7. 1) Abordagem para a prescrição segura no idoso
Descrevem-se de seguida algumas das principais recomendações para a prescrição
segura no idoso com DRC.
Em primeiro lugar, deve ser obtida uma história clinica e exame físico completos. Devese rever a medicação que o idoso realiza para evitar potenciais interações e exposição
nefrotóxica. O estado do volume, intra e extracelular, deve ser avaliado. Alguns fármacos,
como o lítio e os aminoglicosídeos, possuem volumes de distribuição pequenos e janelas
terapêuticas estreitas (86). Nestes, uma pequena variação no volume extracelular pode ser
suficiente para afetar as suas concentrações plasmáticas. Os doentes desidratados são mais
propensos a toxicidade farmacológica. Deve ser despendida particular atenção na prescrição
de IECAs, ARAs e AINES em doentes com depleção severa por alterarem a hemodinâmica
renal (85).
Em segundo lugar, para o doseamento dos fármacos nos idosos é primordial avaliar a
TFG (86).
A semivida de diversos fármacos pode estar aumentada no idoso, sobretudo quando
apresentam DRC. Nestes doentes, a dose de carga pode ser útil para reduzir o tempo
necessário para se alcançar os níveis terapêuticos (86). Esta é calculada pela seguinte
fórmula:
Dose de carga= Volume de distribuição (L/kg) x Peso corporal Ideal x Concentração plasmática
alvo (mg/L) (86)
21

Doença Renal Crónica no Idoso

ICBAS

Geralmente, as doses de carga não são ajustadas com base em doenças renais ou
hepáticas (87). No entanto, alguns fármacos requerem doses de carga menores devido ao
volume de distribuição alterado nos doentes com DRC. A digoxina, por exemplo, requer a
redução da dose em 25 a 50% nos doentes em diálise para que não surja toxicidade (86).
Pelo contrário, as doses de manutenção requerem frequentemente um ajuste nos
idosos e nos doentes com DRC. Caso os fármacos sejam excretados inalterados ou tenham
metabolitos ativos excretados pelo rim deve-se alterar a dose. A redução na dose, o aumento
no intervalo entre as doses, ou ambos são métodos possíveis para o ajuste da dose de
manutenção (86). A redução da dose tem a vantagem de permitir concentrações mais estáveis
de fármaco (87). Todavia, se o intervalo de dosagem for insuficiente para a eliminação do
fármaco, a redução da dose associa-se a maior risco de toxicidade. Apesar do método de
aumento do intervalo das doses se associar a menor risco de toxicidade, o risco de se estar a
usar níveis subterapêuticos aumenta (87).
As principais recomendações da KDIGO relativamente à prescrição medicamentosa nos
doentes com DRC constam da tabela 8.

Tabela 8- Recomendações para prescrição medicamentosa na DRC. Adaptado de Kidney Disease: Improving
Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group (2012) (46).
Recomendações
O clínico deve estar atento à TFG ao ajustar a dose.
Recomenda-se uso da cistatina C ou medição direta da TFG quando o ajuste da dose tem que ser

Grau de
evidência
1A
1C

preciso (por exemplo, por janela terapêutica ou tóxica estreita) e/ou as estimativas podem não ser
confiáveis.
Recomenda-se a interrupção temporária de possíveis fármacos nefrotóxicos (excreção renal) se a

1C

2

TFG<60 mL/min/1.73m e houver doença intercorrente que aumente o risco de LRA.
Por exemplo: IECAs, ARAs, inibidores da aldosterona, inibidores diretos da renina, diuréticos, AINEs,
metformina, lítio e digoxina

Procurar aconselhamento médico ou farmacêutico antes da toma de medicamentos não prescritos.

1B

Não é recomendado uso de medicamentos de ervanária.

1B

A: elevada; B: moderada; C: baixa evidência. 1: recomendação
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8) Seguimento da Doença Renal Crónica no Idoso
8.1) Abordagem farmacológica e dietética
Atualmente, não existem guidelines específicas para o seguimento e tratamento dos
idosos com DRC e as existentes baseiam-se em evidência obtida em populações mais
jovens.(88) O principal objetivo do tratamento deve ser parar ou atrasar a progressão da DRC.
8.1.1) Hipertensão
Num estudo de coorte que visava avaliar a associação entre a mortalidade em
veteranos americanos com DRC, observou-se que para valores de PA mais baixos a
mortalidade aumentava (89). Os autores concluem que a PA ideal deve ser 130-149 mmHg de
pressão sistólica e 70-89 mmHg de pressão arterial diastólica (89). A KDIGO recomenda que a
PA seja ≤140/90 mmHg se a albuminúria for <30 mg/dia e uma PA ≤130/80 mmHg se a
albuminúria for >30 mg/dia em não diabéticos (90).
A seleção dos fármacos deve ser individualizada ao idoso e às suas comorbilidades
com especial atenção aos efeitos laterais e interações de alguns anti-hipertensores. Os
diuréticos, em especial neste grupo etário potenciam os efeitos de diminuição da PA dos IECAs
(88). A combinação de β-bloqueadores lipofílicos (atravessam a barreira hematoencefálica)
com outros fármacos que atuam centralmente como a clonidina pode causar sonolência e
confusão, em particular no idoso.(90) Alguns idosos podem apresentar hipotensão ortostática
que pode ser agravada pelo tratamento anti-hipertensivo e exacerbar o risco de quedas e
fraturas (56).
8.1.2) Anemia
A anemia desenvolve-se habitualmente no estadio 3 da DRC. Os agentes estimuladores
da eritropoeise (ESA), como a eritropoetina e análogos permitiram reduzir a necessidade de
transfusões e melhorar a qualidade de vida (QV) dos doentes (44). Idosos com tratamento prédiálise com epoetina tinham menor risco de morte no 1º ano de diálise após entrarem em
DRT.(91)
É recomendado não se iniciar o tratamento com ESA nos indivíduos com DRC e níveis
de hemoglobina (Hb) >10g/dL nem usa-los para manter uma Hb ≥11.5 g/dL (92). Valores alvo
de Hb mais elevados no tratamento com ESA associaram-se a um risco aumentado de AVC e
hipertensão numa meta-análise de 27 ensaios com 10,452 doentes (93).
Apesar da maioria dos estudos que avaliam o uso de ESA no tratamento da anemia na
DRC não incluírem idosos, sobretudo com mais de 75 anos, a sua utilização para melhorar a
QV é uma opção razoável nestes doentes (88).
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8.1.3) Insuficiência cardíaca
A IC pode causar ou agravar a lesão renal através da isquemia e diminuição da
perfusão enquanto a DRC pode contribuir para a retenção de sódio e água, HTA e anemia
crónica (94).
As últimas guidelines da KDIGO sugerem que o nível de cuidado oferecido aos doentes
com IC e DRC seja o mesmo que aos doentes sem DRC. Recomendam ainda que nos doentes
com IC e DRC perante qualquer alteração na terapia e/ou agravamento clinico se proceda à
monitorização da TFGe e concentração de potássio sérico (46).
O controlo de volume é alcançado pela restrição de fluidos e controlo da PA (95). A
restrição de fluidos no idoso deve ser balanceada já que o excesso de volume pode levar a
edema pulmonar e volume a menos agravar a função renal (96). Fármacos β-bloqueadores,
como o bisoprolol ou carvedilol melhoraram a sobrevivência em pacientes com IC e DRC (97,
98). Num estudo retrospetivo em doentes internados por IC, estratificados por TFG, o uso de
IECAs e ARAs teve bons resultados na diminuição da mortalidade a 30 dias e 1 ano,
independentemente da função renal (99).
Os idosos são mais propensos à hipovolémia induzida pelos diuréticos que pode
provocar ou exacerbar hipotensão ortostática (100).

8.1.4) Dieta
O aconselhamento dietético tem um papel importante na prevenção da desnutrição,
hipercalémia, hiperfosfatémia, obesidade, tratamento da hipertensão e à medida que a DRC
avança, no alívio dos sintomas urémicos. Deve ainda ser individualizado às necessidades
nutricionais do idoso em causa (101).

8.1.4.1) Restrição de proteínas
O excesso de proteínas desencadeia a acumulação de toxinas urémicas nos doentes
com DRC. Acresce ainda que o consumo de proteínas aumenta os níveis de fosfatos. Por sua
vez, estes iões também contribuem para a síndrome urémica: a retenção de fosfato pode
desencadear hiperparatiroidismo. Assim, compreende-se que uma dieta com baixo teor de
proteínas possa ser benéfica (102). A KDIGO recomenda a diminuição do consumo de
proteínas para 0.8g/kg/dia em adultos com ou sem diabetes e com uma TFG <30
mL/min/1.73m2 (categorias de TFG G4-G5). Aconselham ainda evitar o consumo elevado de
proteínas (> 1.3g/kg/dia) em doentes com DRC em elevado risco de progressão. Contudo, deve
ser tida em atenção os doentes em risco de desnutrição (46).
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8.1.4.2) Sódio
Relativamente à restrição de sódio a KDIGO recomenda a diminuição do consumo de
sal por dia (<2g) em adultos com DRC, a não ser que existam contraindicações (46).

8.1.4.3) Fosfato
A hiperfosfatémia desenvolve-se habitualmente na DRC nos estadios 4 e 5. A restrição
de fosfato na dieta pode não ser suficiente, e com frequência são prescritos quelantes de
fosfato para limitar a sua absorção gastrointestinal (101). Numa dieta ocidental não vegetariana
mais de metade do fosfato dietético provém de proteínas animais (46).
A KDIGO recomenda a monitorização sérica dos níveis de cálcio, fosfato e paratormona
pelo menos uma vez em adultos com TFG <45 mL/min/1.73m2 para determinar os níveis basais
(46). Em doentes com TFG <45 mL/min/1.73m2 sugerem a manutenção dos níveis de fosfato
dentro de níveis normais (46). As guidelines do National Kidney Foundation recomendam que o
consumo seja limitado a 800 a 1000 mg/dia (ajustado para as necessidades de proteína na
dieta) caso os níveis séricos de fósforo sejam elevados (>4.6 mg/dL nos estadios 3 e 4, e >5.5
mg/dl no estadio 5 da DRC) (103).

8.1.4.4) Potássio
Os doentes com DRC têm um risco aumentado de desenvolver hipercalémia devido à
menor excreção de potássio. Por norma, não se deve restringir o potássio da dieta a não ser
que o doente apresente níveis séricos aumentados (101). As principais fontes de potássio na
alimentação são as frutas e os vegetais (46).
A acidose metabólica que ocorre na DRC também contribui para a hipercalémia ao
desviar o potássio para o espaço extracelular. A correção da acidose com suplementação com
bicarbonato de sódio pode ajudar ao controlo do potássio sérico (104).
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9)Tratamento da Doença Renal Terminal no Idoso
9.1) Tratamento conservador ou Diálise
As opções de tratamento disponíveis para o idoso com DRT são idênticas às oferecidas
aos mais jovens, apesar de na prática haver um menor acesso ao transplante renal (105).
A decisão entre diálise ou tratamento conservador revela-se particularmente complexa
no idoso. Não porque a sua idade exclui a realização de diálise mas porque questões como
comorbilidades, redução da esperança média de vida e impacto da diálise na QV se tornam
mais comuns à medida que a idade avança. O benefício da diálise em idosos com múltiplas
comorbilidades tem sido questionado (106).
O tratamento conservador maximizado é uma abordagem multidisciplinar para os
doentes com falência renal que recusam ou abandonam a diálise focado sobretudo na QV e
preferências do doente (47). Envolve controlo de sintomas e correção de condições como a
anemia com epoetina se necessário, tratamento farmacológico, recomendações dietéticas e
acompanhamento no final de vida (56).
Murtagh et al. compararam a sobrevivência de doentes com mais de 75 anos com DRC
e TFG <15 mL/min/1.73m2, submetidos a diálise ou tratamento conservador (106). Encontraram
taxas de sobrevivência no 1º e 2ºano de 84% e 76% no grupo de diálise e 68% e 47% no grupo
de tratamento conservador, respetivamente. Entre os doentes com 2 ou mais comorbilidades,
especialmente nos que tinham doença cardíaca isquémica esta vantagem era perdida (106).
Chandna et al. estudaram, num período de 18 anos, 844 doentes, 689 submetidos a
diálise e 155 a tratamento conservador (107). Foi atribuída uma pontuação à severidade e
número das seguintes comorbilidades: doença cardíaca, vascular periférica, cerebrovascular e
respiratória, cancro e cirrose. Uma pontuação >4 representava muitas comorbilidades e uma
pontuação <4 poucas comorbilidades. Nos doentes com pontuação <4 e >75 anos, a
sobrevivência foi significativamente maior no grupo da diálise (36.8 vs 29.4 meses; P=0.03).
Enquanto que nos doentes com >75 anos e score >4, a vantagem de sobrevivência oferecida
pela diálise, em relação ao tratamento conservador era pequena (média de 5 meses).
Diversos fatores como dependência funcional, DM, subnutrição (albumina sérica baixa),
doença periférica vascular e referenciamento tardio para TSFR são associados a um mau
prognóstico nos idosos (108).
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9.2) Diálise
Ainda que a sobrevivência seja um parâmetro importante, nos idosos pode não ser tão
relevante como os outcomes funcionais ou a QV, uma vez que a idade avançada per se
representa um fator de risco para mortalidade (109).
A falência renal não tratada é mais prevalente no idoso, em particular com idade
superior a 75 anos (110).
Tamura et al. identificaram 3702 idosos residentes em lares (média 73.4+/- 10.9 anos) a
realizar hemodiálise e verificaram que no 1º ano 58% morreram e que apenas 13% mantiveram
o estado funcional pré-diálise. Os autores salientam que por não ter havido um grupo de
controlo (com DRT que não estivesse a realizar diálise) não foram capazes de inferir se a
diálise era a causa do declínio do estado funcional (111).

9.2.1) Acessos vasculares
Um bom acesso vascular é fundamental para o sucesso da hemodiálise (56). A fístula
arteriovenosa constitui o acesso preferencial devido às menores taxas de complicações e
maior duração. A referenciação precoce visa preservar o leito vascular e dar tempo ao
planeamento, criação e maturação do acesso vascular. O planeamento do acesso vascular
deve começar no estadio 4 da DRC. Uma fístula autologa requer pelo menos 6 semanas de
maturação antes de ser usada (112) Porém, idealmente a fístula arteriovenosa deve ser criada
até um ano antes do início da diálise (113).
O planeamento vascular pré-operatório é fundamental na escolha do local de acesso
mais adequado e inclui a anamnese, exame físico e ultrassonografia Doppler dos membros
superiores (112). No caso dos idosos, comorbilidades como a DM, aterosclerose e IC podem
limitar o sucesso de um bom acesso vascular (56).
Os cateteres venosos centrais têm inúmeras complicações associadas, em particular o
maior risco de infeções, pelo que devem ser a última escolha quando é necessário um acesso
de longa duração (112).
9.2.2) Complicações dialíticas
O inicio da diálise pode contribuir para o declínio funcional e/ou cognitivo do idoso (105).
Alguns idosos apresentam patologias cardiovasculares que predispõem ao desenvolvimento de
hipotensão intradialítica, a qual por sua vez pode precipitar uma interrupção precoce das
sessões de diálise e causar uma menor eficácia desta e, eventualmente aumentar o risco de
mortalidade. A desnutrição também é mais prevalente em idosos hemodialisados, pela perda
de proteínas, restrição dietética, anorexia, isolamento ou depressão e condiciona perda de
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força muscular (114). Alguns distúrbios psiquiátricos, como a depressão podem ser agravados
ou despoletados com o início da diálise devido às exigências físicas e/ou tempo do tratamento,
bem como à maior dependência e interferência na vida quotidiana (115).

Figura 6 - Efeitos do início da diálise na saúde. Estes efeitos podem acentuar/agravar a morbilidade geriátrica.
Adaptado de Malavade, Sokwala e Jassal (2013) (105).

9.2.3) Hemodiálise versus Diálise Peritoneal
A hemodiálise é a opção mais comumente oferecida aos idosos uma vez que não
requer que o doente esteja envolvido no tratamento. De facto, não sobrecarrega tanto os
cuidadores nem o próprio idoso, permitindo-lhe algum convívio social e evita o seu isolamento
(105).
A diálise peritoneal (DP) tem a vantagem de permitir a preservação da função renal e da
diurese por um período de tempo superior (114). Não requer a criação de um acesso vascular,
tem menor risco de hipotensão e não requer deslocações (116). No entanto, requer que o idoso
seja capaz de realizar o tratamento sozinho, ou com assistência de familiares o que nem
sempre é exequível sobretudo se existir disfunção cognitiva e/ou dificuldades na aprendizagem
do procedimento (105). Outros fatores como burden nos cuidadores, risco de peritonite e até
mesmo isolamento social podem tornar esta opção menos atrativa (114). Esta modalidade de
tratamento pode agravar a desnutrição nos idosos devido à perda de proteínas e aminoácidos
livres pelas soluções de DP (56).
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9.3) Transplantação renal no idoso
Atualmente, a idade per se não constitui uma contraindicação absoluta para o
transplante renal (TR). Contudo, o acesso a esta opção continua a ser limitado nos idosos com
DRT (56, 88).
O envelhecimento associa-se a alterações funcionais no sistema imunitário e a diversas
comorbilidades que podem afetar o resultado do transplante renal (117).
A seleção de um candidato idoso deve ter em conta o estado de saúde, a função
cognitiva, fragilidade, fatores psicossociais e a distância no caso de transplante renal de dador
cadáver. Deve ser feito screening para cancro e infeções crónicas que possam ser afetadas
pela imunossupressão. Os fatores psicossociais são particularmente relevantes uma vez que
os idosos podem ter uma rede de apoio insuficiente (doença ou morte do cônjuge ou falta de
disponibilidade da família). Este processo de seleção deve ser criterioso dado que a cirurgia e
o tratamento imunossupressor podem reduzir a esperança média de vida em indivíduos com
elevado nível de comorbilidades (117). De facto, se selecionados corretamente, o TR mesmo
nos idosos, associa-se a uma melhoria da esperança de vida e da QV (118). Heldal et al.
reportaram benefício na sobrevivência a longo prazo em doentes com mais de 70 anos
transplantados e previamente submetidos a diálise versus aqueles que permanecerem apenas
em diálise (119).
Os idosos com DRT tem maior probabilidade de morrer na lista de espera do
transplante pelo que é imperativo tentar reduzir o tempo de espera (120). Uma forma de
aumentar o pool de órgãos e assim reduzir o tempo de espera é o alargamento dos critérios de
doação. Nesse sentido, foi criado o Eurotransplant senior program (ESP) que visa promover a
doação de rim de dadores cadavéricos com ≥ 65 anos para recetores com idade igual ou
superior a 65 anos independentemente do HLA. Órgãos de dadores fisiologicamente subótimos
(dadores idosos) têm maior probabilidade de se manterem funcionais por um período de tempo
superior à esperança média de vida do recetor idoso (120).
O transplante de dador vivo apresenta menor mortalidade peri-operatória e melhores
resultados a longo prazo entre os recetores idosos. A relutância de muitos idosos em aceitar
órgãos de familiares, de indivíduos mais jovens ou mesmo destes em serem os doadores
constitui um entrave ao transplante de dador vivo (121). Como forma de ultrapassar este
problema tem sido proposto o uso de dadores vivos idosos (117).
Enquanto a idade do dador é um fator de risco major para a rejeição do enxerto, a idade
do recetor não parece afetar a sobrevivência do enxerto (122). Com o envelhecimento o
sistema imunitário experiencia um conjunto de alterações fenotípicas e funcionais, designadas
por imunosenescência. Por um lado, a perda da função efetora que se verifica com a
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imunosenescência confere proteção contra a rejeição mas por outro aumenta o risco de infeção
e cancro nestes doentes. A imunossupressão pode exacerbar esse risco e obrigar à redução
da dose de fármacos. (117)
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10) Conclusão e perspetivas futuras

O envelhecimento renal é um fenómeno complexo ao qual se sobrepõe o efeito de
várias comorbilidades, tornando difícil destrinçar o verdadeiro envelhecimento fisiológico do
patológico.
A prevalência da DRC tem vindo a aumentar, principalmente entre os idosos. O
aumento da esperança de vida e a exposição a fatores de risco cardiovasculares parecem ser
a explicação. Por outro lado, alguns autores defendem que as atuais equações sobrestimam a
verdadeira prevalência desta doença nos idosos.
A maioria dos idosos não parece progredir para DRT e acaba mesmo por morrer devido
a complicações cardiovasculares. A identificação precoce destes fatores de risco e o seu
tratamento poderá ter um papel importante na prevenção da morbimortalidade cardiovascular.
Uma abordagem individualizada ao tratamento do idoso com DRC parece ser essencial.
Na decisão do tratamento do idoso com DRT deve ser dada particular atenção aos seus
desejos, às comorbilidades e QV. Em alguns idosos a diálise poderá não ser a melhor opção
sendo o tratamento conservador uma alternativa. O TR, em idosos selecionados com bom
estado geral e poucas comorbilidades parece ter bons resultados.
Contudo, a inclusão de mais idosos no futuro em estudos e ensaios clínicos será
importante para que se possa otimizar o seu cuidado.
No futuro, a melhor compreensão das alterações que ocorrem a nível celular e
molecular com o envelhecimento poderá permitir o desenvolvimento de tratamento dirigido para
prevenir e atrasar a progressão da DRC no idoso.
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