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RESUMO

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica de ordem endócrino

metabólica cada vez mais prevalente na sociedade. Esse aumento de prevalência

traz consigo complicações macro e microvasculares e uma delas é a lesão renal

aguda (LRA), que é caracterizada por uma rápida diminuição na taxa de filtração

glomerular (TFG), distúrbios na homeostase acidobásica, eletrolítica e uma

incapacidade de excretar produtos nitrogenados através do rim. Com o objetivo de

sintetizar os resultados de pesquisas relevantes e reconhecidas mundialmente,

utilizou-se como método a revisão integrativa de literatura, que teve como propósito

identificar o perfil clinico e a prevalência de Lesão Renal Aguda (LRA) em pacientes

portadores de Diabetes Mellitus (DM) internados em unidade de terapia intensiva

(UTI). Foi realizada uma pesquisa nos bancos de dados “PubMed”, “Lilacs” e

“Scielo” com os descritores na língua inglesa “Acute Kidney injury”, “Intensive care

units” e “Diabetes Mellitus”. Os artigos selecionados foram publicados entre os anos

de 2015 a 2020. Ao total, 37 artigos foram encontrados e destes apenas 5 se

enquadravam em todos os critérios de elegibilidade. Os resultados indicaram que

pacientes com DM internados em UTI tem maiores taxas de complicações

sistêmicas, com destaque para o acometimento renal. Assim, conclui-se que a

presença de DM é condição de risco para o desenvolvimento de LRA em pacientes

que se encontram em UTI. Evidenciou-se, também, pior prognostico clinico neste

paciente e piora na recuperação da função renal após alta hospitalar.

DESCRITORES
Diabete Mellitus. Injuria Renal Aguda. Unidade de Terapia Intensiva.

ABSTRACT
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Diabetes Mellitus (DM) is a chronic endocrine metabolic disease that is

increasingly prevalent in society. This increase in prevalence brings with it macro and

microvascular complications and one of them is acute kidney injury (AKI), which is

characterized by a rapid decrease in the glomerular filtration rate (GFR),

disturbances in acid and basic, electrolytic homeostasis and an inability to excrete

products nitrogenous through the kidney. In order to synthesize the results of relevant

and globally recognized research, an integrative literature review was used as a

method, which aimed to identify the clinical profile and the prevalence of Acute

Kidney Injury (AKI) in patients with Diabetes Mellitus (DM) admitted to the intensive

care unit (ICU). A search was carried out in the databases "PubMed", "Lilacs" and

"Scielo" with the descriptors in English "Acute Kidney injury", "Intensive care units"

and "Diabetes Mellitus". The selected articles were published between the years

2015 to 2020. In total, 37 articles were found and of these only 5 met all the eligibility

criteria. The results indicated that patients with DM admitted to the ICU have higher

rates of systemic complications, with emphasis on renal involvement. Thus, it is

concluded that the presence of DM is a risk condition for the development of AKI in

patients who are in the ICU. There was also a worse clinical prognosis in this patient

and worsening in the recovery of renal function after hospital discharge.

DESCRIPTORS
Diabetes Mellitus. Acute Renal Injury. Intensive care unit

RESUMEN

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad metabólica endocrina crónica

de creciente prevalencia en la sociedad. Este aumento de la prevalencia trae

consigo complicaciones macro y microvasculares y una de ellas es la lesión renal

aguda (IRA), que se caracteriza por una rápida disminución de la tasa de filtración

glomerular (TFG), alteraciones en la homeostasis ácido y básico, electrolítica e

incapacidad para excretar productos. nitrogenado a través del riñón. Con el fin de

sintetizar los resultados de investigaciones relevantes y reconocidas a nivel mundial,

se utilizó como método una revisión integradora de la literatura, que tuvo como
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objetivo identificar el perfil clínico y la prevalencia de Daño Renal Agudo (IRA) en

pacientes con Diabetes Mellitus (DM) ingresado en la unidad de cuidados intensivos

(UCI). Se realizó una búsqueda en las bases de datos "PubMed", "Lilacs" y "Scielo"

con los descriptores en inglés "Acute Kidney injuria", "Unidades de cuidados

intensivos" y "Diabetes Mellitus". Los artículos seleccionados fueron publicados entre

los años 2015 a 2020. En total, se encontraron 37 artículos y de estos solo 5

cumplieron todos los criterios de elegibilidad. Los resultados indicaron que los

pacientes con DM ingresados   en UCI presentan mayores tasas de complicaciones

sistémicas, con énfasis en la afectación renal. Así, se concluye que la presencia de

DM es una condición de riesgo para el desarrollo de LRA en pacientes que se

encuentran en UCI. También hubo peor pronóstico clínico en este paciente y

empeoramiento de la recuperación de la función renal tras el alta hospitalaria.

DESCRIPTORES
Diabetes Mellitus. Lesión renal aguda. Unidad de terapia intensiva.

1) INTRODUÇÃO
A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica de ordem endócrino

metabólica que vem se tornando mais prevalente na sociedade devido a múltiplos

fatores, tais como o crescimento e envelhecimento populacional, excesso de peso

mais frequente, mudança dos hábitos alimentares e maior frequência de estilo de

vida sedentário¹. Esse aumento de prevalência traz consigo suas complicações

macro e microvasculares, por conseguinte, a Diabetes Melittus é um fator

independente associado a maiores taxas de necessidade de procedimentos

cirúrgicos e internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)2,8,11.

Dentre as possíveis complicações ocasionadas pela DM está a lesão renal

aguda (LRA), que é caracterizada por uma rápida diminuição na taxa de filtração

glomerular (TFG), distúrbios na homeostase ácido-base, eletrolítica e uma

incapacidade de excretar produtos nitrogenados através do rim8. Ela está entre as

complicações mais observadas em pacientes críticos em UTI 3,10. Dentre as

principais classificações para sua definição estão a KDIGO, AKIN e RIFLE, as quais

avaliam o aumento do nível de creatinina sanguínea e a diurese do paciente³,4.
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O risco de LRA durante eventos com risco de vida é aumentado em

pacientes com diabetes, mesmo naqueles com estágios mais leves de DRC,

manifestando-se como pequenas diminuições na taxa de filtração glomerular

(TFG)10,11. Diabetes foi identificado como um fator de risco independente para IRA,

aumentando a mortalidade da população sob essas condições 1,12. 

Diante disso, DM e LRA são fatores importantes que aumentam a carga

financeira tanto para os enfermos, em razão dos gastos com medidas

farmacológicas e não farmacológicas e maior necessidade de acompanhamento

continuo com profissionais de saúde. Assim como possuem um relevante impacto

econômico nos países e sistemas de saúde, decorrente da maior utilização dos

serviços de saúde, perda de produtividade e necessidades de hospitalizações 3,4.

Devido à importância desse tema, o presente estudo tem como objetivo realizar uma

revisão da literatura sobre a incidência e perfil clinico de pacientes com DM que são

internados em unidade de terapia intensiva e desenvolvem LRA.

2) OBJETIVO

O objetivo dessa revisão integrativa é identificar o perfil clínico e a

prevalência de Lesão Renal Aguda (LRA), em pacientes portadores de Diabetes

Mellitus (DM) internados em unidade de terapia intensiva (UTI).

3) METODOLOGIA
Tendo em vista o objetivo de sintetizar os resultados de pesquisas

relevantes e reconhecidas mundialmente, utilizou-se como método a revisão

integrativa de literatura.

Para o levantamento dos artigos na literatura, utilizou-se como pergunta

norteadora: Qual o perfil clinico e prevalência de pacientes diabéticos que são

internados em unidade de terapia intensiva e desenvolvem injuria renal aguda?

A pesquisa foi realizada no mês de setembro de 2020, por meio da consulta

às seguintes bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe

em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (Scielo) e

Pubmed. Para a busca dos artigos foram utilizados descritores a partir dos

Descritores e Ciências da Saúde (Decs). Foram pesquisados na língua inglesa:

“Acute Kidney injury”, “Intensive care units” e “Diabetes Mellitus”. Na base Scielo,

foram usados descritores nos equivalentes em português. Nas demais bases de
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dados, realizou-se a pesquisa com os descritores em inglês. Os critérios de inclusão

definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em português e

inglês; artigos publicados durante dos anos de 2015 a 2020; artigos que retratassem

a temática de pacientes com Diabetes Mellitus, internos em Unidade de Terapia

Intensiva que desenvolveram Injuria Renal Aguda. Utilizamos como critérios de

exclusão os artigos que abordavam Diabetes Insipidus, Diabetes Gestacional e

artigos cujo título não correspondam ao tema proposto.

A seleção dos artigos ocorreu em três etapas distintas cada etapa foi

realizada e revisada pela dupla de pesquisadores, a fim de refinar a busca pelas

publicações. Na primeira, foi realizada a pré-eleição das publicações mediante a

leitura dos títulos e a avaliação dos que se adequavam aos critérios de elegibilidade

determinados. Na segunda etapa, as publicações pré-selecionadas a partir dos

títulos foram então avaliadas pelos seus resumos, cada resumo foi julgado pelo

destaque que se dava ao paciente diabético que desenvolve LRA, visto que muitos

artigos tangenciavam a temática em foco. A posteriori, na terceira etapa, houve a

seleção das publicações pré-selecionadas a partir da leitura dos resultados,

conclusões e discussões, além da análise de tabelas e quadros. Vale ressaltar que

não houve distinção no processo de escolha dos artigos referente a metodologia

adotada durante a sua escrita.

4) RESULTADOS:
Diante da busca nas três bases de dados, 36 artigos foram captados na

base Pubmed e 1 na base SciELO, nenhum artigo foi encontrado na base de dados

LILACS. Foram encontrados, ao total, 37 artigos (figura 1) condizentes com os

descritores e filtros utilizados, dentre eles 1 foi excluído por duplicidade, com o uso

da plataforma Rayyan QCRI.

Dos 36 artigos restantes, 20 foram excluídos por não se adequarem aos

critérios de elegibilidade através de seus títulos. Dos 16 selecionados com base em

seus títulos, 6 foram excluídos através da leitura de seus resumos, dos quais 3 dos

artigos tinham como foco principal o idoso e não o paciente com diabetes, outros 2

tinham como foco a terapia de substituição renal e o artigo restante não priorizava a

Diabetes Mellitus como causa da injuria renal aguda. Restando ao final 10 artigos

dos quais 1 necessitava da autorização de seus autores para acessá-lo, a qual não

foi possível obtê-la, sendo este o motivo da exclusão. Após a leitura na integra dos 9
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artigos restantes, apenas 5 (Quadro 1) se enquadravam na temática e nos critérios

pré-estabelecidos (tabela 1). Dos estudos selecionados, 2 respondem exatamente à

pergunta norteadora da pesquisa, 2 abordam os critérios de elegibilidade, mas não

os tem como foco, e o artigo restante se enquadra parcialmente através da análise

dos quadros e tabelas. Os 5 artigos selecionados são originais. Não houve

necessidade de aprovação do comitê de ética em pesquisa (CEP) por se tratar de

uma revisão integrativa.

Figura 1: Fluxograma da seleção dos estudos
Fonte: Dados da pesquisa (2020)



7

TABELA 1: Etapas de seleção dos artigos para a revisão integrativa de literatura.

Plataforma de pesquisa Pubmed SciELO

Total de artigos captados 36 1

Exclusão por duplicidade 1 0

1 etapa: exclusão por titulo 20 0

2 etapa: exclusão por resumos 6 0

3 etapa: leitura na integra 9 1

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

QUADRO 1: Artigos captados para a revisão integrativa de literatura

Título do
trabalho

Hospital-acq
uired

complication
s in intensive

care unit
patients with
diabetes: A

before-and-a
fter study of

a
conventional

versus
liberal

glucose
control

protocol

Acute
Kidney
Injury in
intensive
care unit,
hospital

Universiti
Sains

Malaysia.

Acute
Kidney
Injury in

critically Ill
children

admitted to
the PICU for

diabetic
ketoacidosis

.

Acute
Kidney
Injury in
severe
sepsis
ande
septic

shock in
patients
with and
without
Diabets

Mellitus: A
multicenter

study

Incidence and
consequence

s of acute
kidney injury

among
patientes

admitted to
critical care

units

Autores Nora Luethi
et al.

Siti-Azrin Ab
Hamid et al.

Avichai
Weissbach

et al.

Marion
Venot et

al.

Andre
Boltansky et

al
Ano 2019 2019 2016 2015 2015
País Austrália Malásia Israel França Chile

Desenho Artigo
original

prospectivo

Artigo
original
coorte

retrospectiv
o

Artigo
original
coorte

retrospectiv
o

Artigo
original

prospectiv
o

Artigo original
retrospectivo

Classificação Não
identificado

AKIN KDIGO KDIGO AKIN

Sexo
predominant

e

Sexo
masculino
(71,0%)

Sexo
masculino
(60,4%)

Sexo
feminino
(57,3%)

Sexo
masculino
(61,9%)

Sexo
feminino
(53,4%)
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Média de
Idade

66,5 anos 58,93 anos 9 anos 67 anos 61,3 anos

Amostragem 400 106 82 3728 1769
Fonte: Dados da pesquisa (2020)

5) DISCUSSÃO
O estilo de vida de uma população geralmente é ditado pelo contexto

socioeconômico em que se vive. No atual contexto, tem-se como espelho uma

sociedade com hábitos de vida menos saudáveis, com destaque para o

sedentarismo, o ganho excessivo de peso, e a mudança de hábitos alimentares. Tal

cenário proporciona um aumento nas taxas de doenças crônicas, tendo como uma

das principais o Diabetes Mellitus (DM)4.

O DM acomete 10% da população mundial, trazendo consigo o risco de

numerosas complicações em múltiplos sistemas, de ordem micro e macrovascular,

elevando, assim, os índices de morbidade e mortalidade11. Venot et al. afirmam que

as principais complicações da DM seriam sepse e disfunções renais, aumentando a

necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva.

Da mesma forma, o estudo conduzido por LUETHI et al, identificou que,

quando se leva em consideração o ambiente de UTI, a incidência de pacientes

portadores de DM aumenta consideravelmente, chegando aos 30%, os quais

apresentam maior incidência de complicações durante o internamento, tais como:

complicações cardiovasculares, infecciosas e lesão renal aguda (LRA). Nessa

pesquisa houve uma comparação entre o grupo de controle convencional da

glicemia versus o controle liberal, o primeiro tolerava um nível de glicose de 10

mmol/L e o segundo tolerava até 14 mmol/L. A amostra foi de 200 pacientes em

cada grupo, onde destes apenas 10,5% (controle liberal) e 11% (controle

convencional) desenvolveram LRA. Vale ressaltar que as principais variáveis

identificadas no estudo para o desenvolvimento de LRA foi o sexo masculino, ser

internado em UTI por causa cirúrgica e ter o controle convencional da glicemia.

A pesquisa desenvolvida por WEISSBACH et al, avalia o desenvolvimento

de LRA em crianças e adultos jovens internados em unidade de terapia intensiva

pediátrica (UTIP) devido a cetoacidose. Comparando-a com o estudo citado

anteriormente houve uma incidência maior de LRA nos pacientes internados,

girando em torno de 20 a 30%. A amostra foi de 82 pacientes onde a idade média de

corte foi de 9 anos com ligeiro predomínio do sexo feminino e aproximadamente
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80,4% dos pacientes foram recentemente diagnosticados com Diabetes Mellitus tipo

1. Após as análises, foi identificado que 24 (30%) dos 82 pacientes, preencheram os

critérios diagnósticos para LRA: 18 (75%) estágio I, 5 (21%) estágio II e 1 (4%)

estágio III. O estudo concluiu que o principal fator causal da LRA nessas crianças e

adultos jovens foi de origem pré-renal, com enfoque para a desidratação (p=0,045).

Não houve obitos no grupo, mas 16,7% dos pacientes que desenvolveram LRA

tiveram lesão renal residual após a alta hospitalar, no entanto no primeiro retorno

ambulatorial após alta foi evidenciado a recuperação total da função renal de todos.

Em tal estudo foi visto também que fatores como peso, idade e sexo não

influenciaram no desenvolvimento da complicação. Em suma, ao comparar esse

estudo aos demais, observa-se que as crianças tiveram um melhor prognóstico após

a alta, visto que não houve obitos e conseguiram recuperar por completo a função

renal.

BOLTANSKY et al. realizaram o estudo multicêntrico com 1769 pacientes,

com média de idade de 61,3 anos, os quais estavam internos em UTI. Foi

mencionado no artigo que houve um intervalo amplo da incidência de LRA no

ambiente de UTI ao analisar diferentes estudos mundiais, variando de 27 a 67%. No

estudo citado, 28,9% dos pacientes desenvolveram LRA. Do total de internos, 22,2

% eram portadores de DM. A incidência de LRA foi maior em pacientes com DM

(27,9% versus 18,8%; p <0,05). Dessa forma, a presença do DM é um fator de risco

considerável para o desenvolvimento de LRA. Além disso, foi avaliado que a

mortalidade em 30 dias do paciente com LRA era de 13,3% quando comparada a

6% do paciente que não desenvolveu LRA. Em 1 ano a mortalidade aumentou para

28,8% contra 16,5% (p<0,05), respectivamente.

Outrossim, HAMID et al. registrou que dos 106 pacientes com LRA

internados em UTI, hipertensão e diabetes estavam presentes em 38,1% e 28,8%,

respectivamente, tendo encontrado estagio de função renal de acordo com o AKIN

foi estagio I (79,6%), II (11,7%), III (8,7%). Sendo assim concluíram que a presença

de comorbidades tornou a frequência de IRA mais alta na internação, dando

destaque para HAS e DM. Sexo masculino e idade avançada (média de 58,93 anos)

foram associados a maior prevalência dessa complicação. A mortalidade desses

pacientes chegou a 92,5%, sendo a maior dentre todos os estudos aqui presente.

Em VENOT et al, um estudo de caso-controle, avaliou-se a presença de

LRA em vigência de sepse ou choque séptico em paciente com (caso) e sem
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(controle) DM, dentro deste mesmo estudo houve uma subdivisão em grupo

combinado no qual avaliou pacientes de mesma idade, internados na mesma época

e no mesmo centro médico e com as mesmas comorbidades cardíacas. Sabe-se

que uma das principais complicações do DM é o desenvolvimento da Doença Renal

Crônica (DRC), que em situações de risco, tal como na sepse, podem evoluir para

uma LRA. Em contrapartida aos demais estudos já apresentados, este evidenciou

que apesar do diabetes ser uma condição altamente prevalente na LRA e sepse, ser

diabético não aumentou o risco de LRA ou necessidade de terapia renal substitutiva

(TRS) dentre o grupo de pacientes combinados, mas piorou o prognóstico renal na

alta hospitalar (p<0,001). Este, por sua vez, teve como variáveis avaliadas o nível

de creatinina sérica, recuperação da função renal prévia e a necessidade de TRS,

todas elas confirmando a piora da função renal no paciente diabético, independente

se pertencia ao grupo “geral” ou “combinado” (p<0,05). Além disso, o estudo avaliou

que 77,3% dos pacientes diabéticos que desenvolveram LRA tiveram alta com vida,

quando comparado a 80% dos pacientes sem DM que desenvolveram essa

complicação, reforçando que a mortalidade aumenta no paciente com diabetes.

Conclui-se que o efeito do diabetes durante a sepse desencadeia um pior

prognóstico de LRA quando comparado ao paciente não diabético. Foi evidenciado,

no entanto, que o DM é um fator de risco independente para o desenvolvimento de

LRA.

6) CONCLUSÃO

O presente estudo buscou realizar uma revisão integrativa sobre a

incidência de Lesão Renal Aguda em pacientes diabéticos que são internados em

unidade de terapia intensiva. De forma geral, pode-se evidenciar que a presença de

DM é condição de risco para o desenvolvimento de LRA em pacientes que se

encontram em UTI. Foi possível evidenciar o pior prognóstico clínico no paciente que

é portador do diabetes e desenvolve LRA, como também na recuperação da função

renal após alta hospitalar.

Ademais, diante da quantidade de artigos encontrados com essa temática e

do nível de evidencia dessas pesquisas, e levando em consideração a importância

da mesma pela alta incidência de DM e de suas complicações, vê-se a necessidade

de serem realizados novos estudos. Com o intuito de melhorar o serviço de
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atendimento, garantir melhor prognostico para o paciente, tanto antes e após a alta

hospitalar. Como também proporcionar mais dados a fim de adotar medidas para

intervir na prevenção das complicações agudas da DM em pacientes internados em

Unidade de Terapia intensiva, garantindo, assim, melhor qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

BAGSHAW, S. M. et al. Prognosis for long-term survival and renal recovery in
critically ill patients with severe acute renal failure: a population-based study. v. 9, n.
6, p. 700–709, [s.d.].

BITENCOURT ROSENDO, A.; HENRIQUE BARBOSA MESTRINER, L.;
CATARINENSES DE MEDICINA, A. Perfil do paciente diabético internado na
unidade de terapia intensiva do Hospital Nossa Senhora da Conceição em
2006. [s.l: s.n.].

BOLTANSKY, A. et al. Incidencia de la injuria renal aguda en unidad de paciente
crítico y su mortalidad a 30 días y un año. Revista médica de Chile, v. 143, n. 9, p.
1114–1120, 2015.
BRASILEIRA, S. et al. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP , Brasil ) Diretrizes da Sociedade Brasileira de
Diabetes 2017-2018 / Organização José Egídio Paulo de Oliveira , Renan
Magalhães Montenegro Junior , Sérgio Vencio . -- São Paulo: Editora ISBN:
978-85-93746-02-4. Diabetes Mellitus. 2. Diabetes Estudo de casos. 3. Diabetes
Mellitus I. Índices para catálogo sistemático: 1. Diabetes Mellitus: Medicina. [s.l:
s.n.].
Fiaccadori E. et al. Alterazioni glicemiche nel danno renale acuto in terapia intensiva
[Disglycemia in patients with acute kidney injury in the ICU]. G Ital Nefrol. 2015
Jan-Feb;32(1): gin/32.1.11. Italian. PMID: 25774588.

HAMID, S. A. et al. of Kidney Diseases and Transplantation Original Article Acute
Kidney Injury in Intensive Care Unit, Hospital Universiti Sains Malaysia: A Descriptive
Study. v. 29, n. 5, p. 1109–1114, 2018.

INCIDENCE, I.; COLLABORATORS, P. Global, regional, and national incidence,
prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries , 1990 –
2015 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. p.
1990–2015, 2016.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. IDF Diabetes Atlas. 7ª ed., 2015.
Disponível em: <http://www.idf.org/diabetesatlas>.



12

LUETHI, N. et al. Hospital - acquired complications in intensive care unit patients with
diabetes: A before - and - after study of a conventional versus liberal glucose control
protocol. n. November 2018, p. 1–8, 2019.

MANUSCRIPT, A. The risk of acute renal failure in patients with chronic kidney
disease. v. 74, n. 1, p. 101–107, 2009.

VENOT, M. et al. Acute Kidney Injury in Severe Sepsis and Septic Shock in Patients
with and without Diabetes Mellitus: A Multicenter Study. p. 1–10, 2015.

VINCENT, J. et al. Insulin-treated diabetes is not associated with increased mortality
in critically ill patients. p. 1–8, 2010

WEISSBACH, A. et al. Acute Kidney Injury in Critically Ill Children Admitted to the
PICU for Diabetic Ketoacidosis. A Retrospective Study. v. 20, n. 1, p. 10–14, 2019.


