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INTRODUÇÃO

Muitos dos mecanismos fisiológicos implicados na homeostase e na interação
do organismo com o meio ambiente englobam fenômenos biológicos cíclicos, que se
manifestam em períodos temporais variáveis, caracterizando os ritmos biológicos.
A forma mais simples de observar os eventos cíclicos no organismo humano é relacioná-los à passagem dos dias, pela variação do ambiente claro e escuro. As oscilações
circadianas são majoritariamente controladas por um sistema de marca-passo central,
que regula as funções autonômicas, localizado nos núcleos supraquiasmáticos do
hipotálamo. Deste processo, participa a glândula pineal, com seu hormônio, melatonina.
No controle da secreção deste hormônio, o organismo utiliza sinais luminosos do
ambiente emitidos pelo ciclo claro/escuro, como marca-passo do ritmo circadiano, que
no homem varia entre 20 e 28 horas. Como a melatonina é liberada pela pineal
apenas na fase escura, ela é um marcador biológico que também permite a distinção
entre as estações do ano, já que no inverno as noites são mais longas e é maior a
duração do pico noturno de melatonina, ao contrário do que ocorre no verão.
Quando as oscilações biológicas ocorrem em ritmos não-circadianos, elas podem
se manifestar com periodicidade superior a 28 horas, sendo denominadas 'infradianas'
(ou de baixa freqüência). Já as que ocorrem com periodicidade inferior a 20 horas
são denominadas 'ultradianas' (ou oscilações de repetições rápidas). Embora temporalmente defasados em suas manifestações, todos os eventos rítmicos parecem estar
relacionados entre si.
O conceito de que os eventos dos ritmos circadianos, infradianos e ultradianos
são interdependentes foi desenvolvido há mais de quarenta anos e tem contribuído
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efetivamente para a compreensão da chamada Cronofisiologia. Os ciclos dos batimentos cardíacos, dos pulsos hormonais hipofisários, da temperatura corporal, do
sono -vigília e menstrual-reprodutivo são exemplos clássicos de ritmos biológicos de
freqüências diversas, mas que permanecem modulados entre si, integrando diferentes
fenômenos do próprio ciclo da vida. Neste sentido, a Medicina tem procurado observar eventos e elaborar conhecimentos sobre a endogenicidade dos ritmos, na tentativa de desenvolver a capacidade antecipatória de eventos fisiológicos e fisiopatoló gicos, para serem aplicados em benefício da saúde humana.
FUNÇÃO RENAL

Mais do que qualquer outro órgão, o rim é responsável pela manutenção da composição do ambiente interno. A base biológica da função renal é o conjunto das atividades metabólicas das células que compõem o néfron. Se, por um lado, as adaptações
funcionais promovidas nas células renais regem flutuações homeostáticas sistêmicas;
por outro, a função renal sofre efeitos diretos e indiretos da maioria dos fenômenos
sistêmicos que estão implicados em diferentes oscilações cíclicas do organismo.
Nos rins, como em outros órgãos, as variações fisiológicas ocorrem em sincronia
com o sistema nervoso central (SNC), em comunicações feitas através de sistemas
complexos de sinalizações endócrinas e neurológicas. Entretanto, em certas condições
fisiopatológicas , a eventual quebra de interação com o SNC faz com que os órgãos
assumam o comando dos seus próprios ritmos metabólicos e funcionais, desta feita
não necessariamente em sincronia com os ciclos dos demais sistemas. Mais recentemente foram demonstrados fenômenos oscilatórios circadianos, auto-sustentados,
presentes em diferentes tecidos periféricos, com padrões tão desenvolvidos quanto os
do SNC. Individualmente, células de tecidos periféricos, como pulmão, fígado e rim,
são capazes de manter uma auto-ritmicidade por mais de vinte dias, independentemente do SNC, mesmo em culturas ex vivo, sugerindo a existência de mecanismos de
sincronização com características células e órgãos específicas.
O néfron é a unidade funcional do rim. Existem aproximadamente um milhão
de néfrons em cada rim humano. Além do glomérulo , o néfron possui uma sucessão
de segmentos tubulares distintos, compostos por diferentes células epiteliais. Diuturnamente, as estruturas glomerulares promovem ultra filtração contínua do plasma,
para, em seguida, o epitélio tubular renal executar a antidiurese, pela reabsorção
maciça deste ultrafiltrado. Além destas etapas, ocorre secreção ativa de vários elementos metabólicos na luz tubular para então se formar a urina, que é produzida
com volume e composição variáveis, ao longo das 24 horas. Flutuações nas características bioquímicas da urina em face do momento metabólico do organismo são a
própria confirmação da existência de mecanismos de sinalização intercelulares e
interteciduais que asseguram, a cada momento, a resposta orgânica integrada do
sistema urinário.
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As células também possuem regulagens individuais, feitas através de relógios
internos, que controlam suas atividades metabólicas e oscilam de modo cíclico, não
necessariamente circadiano, promovendo inclusive as interações com células e/ou
tecidos subjacentes. Pela grande variedade de células presentes no trato urinário ,
quaisquer distúrbios, intrínsecos ou não, das vias de sinalização intra e/ou extracelulares podem interferir negativamente no funcionamento do aparelho urinário .
O funcionamento dos rins depende primordialmente de fatores hemodinâmicos.
Sem os mecanismos intrínsecos de auto-regulação , a simples variação dos parâmetros fisiológicos que ocorre ao longo de uma jornada normal seria suficiente para
produzir grandes flutuações diuturnas na função renal. As irregularidades diárias
nas quotas de ingestões protéicas, hídricas e eletrolíticas, as freqüentes mudanças
posturais e a inconstância da atividade física exigem mecanismos eficazes de adaptação renal. para modular a excreção urinária de água e de solutos, capazes de agir
a curto e longo prazo para manter a homeostase.
A literatura mostra que os padrões urinários circadianos são bastante heterogêneos em relação à excreção de água livre e aos diferentes solutos. A excreção do
íon potássio é um exemplo de soluto urinário cujo padrão de excreção varia fisiologicamente ao longo das 24 horas do dia. Em parte, esta variação pode ser atribuída
aos intervalos entre os episódios de ingestão de potássio. Entretanto, mesmo quando
a ingestão do íon é distribuída igualmente entre o dia e a noite, ocorre um ritmo
urinário clássico com baixa excreção de potássio à noite e pela manhã, e uma excreção elevada à tarde. Assim como outros fenômenos circadianos, a periodicidade da
excreção urinária de potássio também é relacionada ao ciclo claro-escuro e depende
do marca-passo do SNC.
Curiosamente , após uninefrectomia, o ritmo de excreção circadiano não se altera, apesar das adaptações compensatórias, verificadas no rim remanescente, na homeostase de sódio e água. Os mecanismos determinantes da elevada secreção vespertina de potássio ainda não foram completamente desvendados. A sintonia fina na
excreção de potássio é modulada pela sua secreção tubular distaI. Embora a aldosterona apresente flutuação circadiana característica e seja um hormônio importante
na regulação da secreção tubular de potássio pelos duetos coletores, há fortes evidências científicas de que o padrão circadiano de excreção deste íon não é diretamente dependente dos níveis séricos de aldosterona.
O conhecimento dos fenômenos cíclicos biológicos tem sido aplicado para fins
terapêuticos. O estudo da interação entre o tempo biológico e a administração de
medicamentos é chamado de Cronofarmacologia, da qual a Medicina tem se beneficiado pelo fato de medicamento de ação cardiovasculares, antiasmáticas, antineoplásicas, psicotrópicos, analgésicos, anestésicos locais e antibióticos apresentarem
variações farmacocinéticas, em função dos horários em que são administradas. Estas
variações são atribuídas a uma conjunção de fatores que envolvem mudanças
cíclicas circadianas na velocidade de absorção intestinal. no metabolismo hepático ,
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na eliminação das drogas pelo rim e nos padrões hemodinâmicos. A função renal
oscila ao longo das 24 horas, e a taxa de filtração glomerular atinge o nível mais
alto durante o dia, caindo significativamente à noite, durante o sono. Ao longo do
ciclo claro do dia, a média dos valores de depuração é significativamente maior que
a média observada nos valores noturnos - p <0,0001 (Figura 1).
Figura 1 - Variação fisiológica circadiana da função rena(
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Representação da variação fisiológica circadiana da função renal expressa pelos valores médios e os respectivos
desvios-padrão da taxa de filtração glomerular (TFG) medida pela depuração da creatinina (expressa em mililitros
por minuto) em indivíduos saudáveis,
Fonte: Desenhado a partir dos valores descritos por Koopman et aI. C/in, Sei,. 77: 105-111 , 1989,

Tal variação fisiológica também interfere na farmacocinética e nos mecanismos de nefrotoxicidade de várias drogas, sendo o período noturno o de maior risco
nefrotóxico. Variações circadianas na excreção renal de drogas ácidas, como sulfametoxazol e salicilatos, são atribuídas às variações do pH urinário, que é mais
baixo durante a noite. Drogas como a ciprofloxacina, o paracetamol e a fenil-hidantoína apresentam excreções urinárias reduzidas no período noturno. Já a cisplatina
atinge concentrações urinárias mais elevadas quando a droga é tomada pela manhã, em comparação à administração noturna. Em ratos, tanto o efeito diurético
como o natriurético da furosemida são significativamente maiores quando a droga é
administrada às 10h, em comparação com a dose de 22h. Os aminoglicosídeos
(AMG) são antibióticos altamente nefrotóxicos. O padrão clínico de toxicidade renal
dos AMG, representado pela queda da filtração glomerular, difere significativamente
252
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quando a mesma dose diária é dada aos pacientes em dose única (menor nefrotoxicidade) ou dividida em três doses (8/8 horas). Ainda, a dose única diária de AMG
também produz efeito tóxico variado em função do horário da infusão. O menor nível
de nefrotoxicidade foi observado quando os AMG foram infundidos em dose única às
13h30min.
Outros fatores metabólicos podem interferir no potencial nefrotóxico de medicamentos ao longo do dia. Modelos experimentais mostraram que a nefrotoxicidade
induzida pela ciclosporina A pode ser prevenida pela melatonina , hormônio liberado pela pineal na fase escura do ciclo circadiano. O mecanismo protetor é atribuído
ao efeito antioxidante da melatonina, que reduziria a peroxidação de lipídeos, um
dos primeiros eventos moleculares presentes no processo de nefrotoxicidade da ciclosporina A. Mais recentemente, foram demonstrados efeitos diretos de doses nanomolares de melatonina sobre as células tubulares renais, modificando ciclicamente
a permeabilidade transepitelial em efeitos duradouros superiores a 12 horas, através
de ativação da proteína-quinase C (PKC) , sustentando a hipótese de que a melatonina
poderia sincronizar os ritmos diários de transporte iônico, através de efeitos diretos
no citoesqueleto do epitélio renal.
O transporte glomerular de macromoléculas também obedece a um ritmo circadiano, sobretudo o c!earence fracionaI de grandes moléculas se encontra alterado
nos pacientes portadores de síndrome nefrótica. Durante a noite , são filtradas apenas cerca de um quarto da quantidade diária de proteína. Esta variação tem sido
atribuída a modificações circadianas que acontecem na estrutura funcional das
membranas glomerulares. Durante o dia, maior percentagem de superfície de filtração com grandes poros (75 Â) estaria envolvida com o processo de filtração glomerular, em comparação ao período noturno, quando apenas cerca de 65% dos grandes
poros presentes na superfície das membranas glomerulares estariam funcionantes .
Em consequência , as moléculas maiores seriam filtradas em menor quantidade no
período noturno .
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Na prática clínica, alguns eventos noturnos podem sinalizar e/ou predizer a
existência de disfunção do próprio aparelho gênito-urinário ou mesmo de outros
sistemas. A cólica renal, a hemoglobinúria paroxística noturna, o edema, a colúria
e a proteinúria matinais, a nictúria, a noctúria e a opsiúria manifestam-se com
freqüência e podem representar alterações da função renal que devem ser abordadas
como protótipos de manifestações de nefropatias. Algumas manifestações noturnas
que ocorrem no aparelho urinário refletem, na verdade, distúrbios de outros sistemas, como exemplo a colúria e a hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) .
A HPN é uma doença rara, causada por uma mutação adquirida em um gene do
sistema hematopoético ligado ao cromossomo X, que causa defeito na membrana
dos eritrócitos aumentando a suscetibilidade destes à lise pelo complemento. Carac253
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terizada por hemólise intravascular e hemoglobinúria, a HPN foi descrita em 1882,
quando se observou relação com o sono. Nesses pacientes, alguns episódios de hemoglobinúria podem ser precipitados pela exposição ao frio e pH ácido, mas classicamente o sintoma se manifesta durante ou imediatamente após o sono.
Alterações noturnas no funcionamento de outros órgãos ou sistemas podem
estar relacionadas a distúrbios renais . A presença de apnéia do sono com suas conseqüências e desdobramentos, assim como outros distúrbios noturnos que prejudicam a qualidade de vida ocorrem com maior freqüência em pacientes portadores de
insuficiência renal terminal, quando comparados à população geral.
Opsiúria

O termo opsiúria refere-se ao retardo na eliminação urinária do excesso de água
ingerida pelo indivíduo. Em média, a sobrecarga hídrica oral leva cerca de quatro
horas para ser eliminada. A opsiúria é uma das primeiras manifestações da perda da
capacidade renal de controlar prontamente a excreção de água, o que prolonga o
tempo de excreção de água por mais de quatro horas. A observação da opsiúria era
muito utilizada pelos clínicos na era pré-diuréticos de alça e, como primeiro sinal
clínico de disfunção renal, pode decorrer tanto de injúria renal aguda como da evolução crônica de doença parenquimatosa renal. A opsiúria costuma também acompanhar a síndrome hepatorrenal, em que há dificuldade intrínseca dos rins no controle da excreção de água e sal. Pacientes com opsiúria freqüentemente apresentam
nictúria e devem evitar a ingestão de líquidos à noite.
Cólica Renal

O aparecimento de cólica nefrética devido à urolitíase freqüentemente se manifesta durante a noite. Na verdade, a gênese da maioria dos diferentes tipos de cálculos é favorecida por modificações circadianas na função tubular, num processo que
se desenvolve ao longo de vários meses ou anos. A litíase renal é associada a fatores
de risco, incluindo predisposição genética, hábitos dietéticos e características metabólicas do organismo. Dentre os diversos tipos de cálculo, o de ácido úrico em particular, tem sua origem precipitada pela característica do pH da urina e do flu xo
urinário, variáveis que sofrem importante variação circadiana. Cristias de ácido úrico podem servir de núcleo para formação de cálculos de oxalato de cálcio.
A influência do pH urinário na geração de cálculos de ácido úrico é conhecida
de longa data. Muitos pacientes formadores de cálculos desta natureza apresentam
níveis normais de excreção de ácido úrico, porém, eliminam urina com pH persistentemente baixo. Um dos possíveis mecanismos que contribui para manter a uri na
constantemente ácida é a perda da variação diurna de pH. Em 1845, Bence Jones
demonstrou pela primeira vez as flutuações diurnas do pH urinário, quando descreveu a alcalinização da urina após o consumo de alimentos. Setenta anos mais tarde,
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Leathes observou que a urina da manhã é mais alcalina do que a da noite e descreveu a 'maré alcalina ' da manhã.
Apesar de alguns estudos posteriores terem contestado essa observação, a maioria
dos relatos da literatura aceita a hipótese da variação diária do pH no sangue e
urinário. O modelo postulado atualmente para explicar a flutuação do pH urinário
correlaciona o fenômeno com a secreção gástrica. A secreção luminal de ácido no
estômago resulta na saída de base das células parietais, causando alcalinização do
sangue e, conseqüentemente, da urina. A vagotomia previne a alcalinização da urina. Ao mesmo tempo, a administração crônica de antiácidos parece ter efeito restrito
intraluminal, já que não afeta a alcalinização circadiana da urina.
Embora indivíduos não formadores de cálculos também desenvolvam urina
ácida intermitentemente, a alcalinização periódica da urina parece ser suficiente
para protegê-los da formação de cálculos de ácido úrico . Bilobrov e colaboradores
(1990) estudaram flutuações diurnas do pH urinário a cada três horas e observaram
que os indivíduos não formadores de cálculos aprese ntavam amplas variações de
acidez e alcalinidade da urina , enquanto os formadores de cálculos de ácido úrico
mantinham o pH persistentemente baixo. Murayama e colaboradores (2001) conduziram estudo similar que incluiu pacientes internados submetidos à dieta controlada e pacientes ambulatoriais em dieta livre e encontraram resultados semelhantes,
em que 82% dos formadores de cálculos mantiveram o pH urinário menor que 6,
sem alcalinização pós-prandial e matinal.
Os fatores que interferem ou inibem a variação circadiana do pH urinário parecem
contribuir significantemente para a formação de cálculos de ácido úrico. Se a 'maré
alcalina ' é causada pela secreção gástrica, mecanismos potenciais para a sua
ausência incluem: secreção ácida anormal, alteração da carga filtrada de bicarbonato
por diminuição transitória da taxa de filtração glomerular e aumento da reabsorção
de bicarbonato ligada à capacidade secretória de hidrogênio . A ausência da variação
circadiana de pH urinário, mantendo-o permanentemente baixo, contribui para a
formação de cálculos, em particular quando associada à variação circadiana do fluxo
urinário, justificando a grande incidência de urolitíase que se manifesta à noite.
A demonstração estatística de padrão circadiano na ocorrência de episódios de
cólica renal foi elegantemente demonstrada por Manfredini e colaboradores (2002)
numa série de 3360 pacientes. Numa população de adultos jovens, em 48,8% foi
comprovada radiologicamente a presença de cálculo renal e, em 71% deles, com
conteúdo de cálcio, predominando em dois terços no sexo masculino. O início dos
sintomas apresentou pico matinal às 4h32min, não havendo diferença significativa
entre os pacientes com e sem cálculo identificado. Como a produção de urina e a
excreção de solutos variam ao longo do dia, a hiperconcentração urinária verificada
durante a noite favorece naturalmente a ocorrência de nefrolitíase e de infecção
urinária. O risco litogênico de oxalato de cálcio ao longo do dia também já foi estudado,
sendo maior no final da noite e início da manhã. A atividade inibitória da cristalização
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urinária para o oxalato de cálcio também apresenta ritmo circadiano fisiológico ,
com pico entre Sh e 6h. Nos pacientes formadores de cálculo, este horário de pico
encontra-se retardado, entre 9h e 10h.
Nictúria

A nictúria é reconhecida como uma alteração urinária sintomática, de origem
multifatorial, que afeta tanto homens como mulheres. Nictúria refere-se ao ato de
despertar para urinar. Várias definições foram propostas para nictúria, envolvendo volume eliminado de urina durante período noturno fixo (ex: maior que 6,4 m1!kg, volume
urinário noturno excedendo um terço do volume total diário), porém, a Organização
Mundial da saúde (OMS) adotou como critério diagnóstico dois ou mais episódios de
esvaziamento vesical durante o período noturno . O Quadro 1 mostra os principais
fatores que estão associados com nictúria.
Quadro 1 - Principais fatores associados com nictúria
Envelhecimento
Psicogênicos

Aumento da ingesta hídrica, depressão , ansiedade

Comportamental

Consumo de álcool e cafeína

Patológicos

Diabetes mel/itus , diabetes insipidus, infecções do trato
urinário, câncer, insuficiência venosa, insuficiência cardíaca
congestiva , hipertensão, insuficiência renal crônica

Hormonais

Deficiência de estrogênio, produção reduzida de hormônio
antidiurético

Alterações do sono

Interrupções, tempo de permanência no leito

POliúria

Reabsorção noturna de líquidos, sede excess iva

Distúrbios vesicais

Diminuição da função e capacidade da bexiga

Doenças neurológicas

Doença de Parkinson, doença de Alzheimer,
esclerose múltipla

Há três principais categorias fisiopatológicas de nictúria: poliúria noturna ou
noctúria (em que elevada eliminação de urina ocorre durante o período noturno em
comparação com o eliminado durante o dia) , baixa capacidade volumétrica vesical
durante a noite (possivelmente causada por obstrução, instabilidade do detrusor ou
cistite) e nictúria mista (combinação de poliúria noturna e baixa capacidade funcional
da bexiga). A maioria dos pacientes com nictúria apresenta combinação de poliúria
noturna e baixa capacidade vesical. A poliúria noturna tem sido relacionada à deficiência noturna de vasopressina e à natriurese. Esta condição caracteriza, além da
modificação do ritmo circadiano do hormônio antidiurético , pela presença de alteração na característica da natriurese, cujo pico de excreção normalmente ocorre entre
16 e 24h e com o menor nível entre 8 e 20h. Mecanismos celulares e moleculares
vêm sendo estudados para compreender a oscilação circadiana na excreção de sódio ,
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que, quando não está relacionada à sobrecarga nutricional, obedece ao ritmo circadiano da atividade da enzima Na-K-ATPase nas células tubulares renais.
No trato urinário, outros fatores extra-renais podem estar associados à nictúria. A excreção de líquidos é influenciada por vários hormônios, incluindo angiotensina 11, catecolaminas, peptídeo natriurético, renina e hormônio antidiurético, além
da integridade do mecanismo de controle da sede. Tais fatores sofrem modificações
com o envelhecimento. Por exemplo, a menor produção de hormônio antidiurético,
resultando em maior produção de urina, também é relacionada ao aparecimento de
enurese em adultos. Porém, o envelhecimento também se acompanha de disfunção
vesical, que associa mais uma condição predisponente para a nictúria se transformar em um sintoma evidente. Isto se aplica mais aos homens, já que as mulheres
jovens apresentam distúrbios vesicais com maior freqüência, e o aumento da prevalência de nictúria e sintomas do trato urinário baixo não é tão dependente da idade.
Na mulher, são comuns a incontinência urinária de estresse e nictúria, ambas
mais prevalentes em multíparas, quando comparadas com nulíparas ou primíparas.
Lesões do trato urinário, das estruturas anatômicas adjacentes e do sistema nervoso
que ocorrem durante o parto podem ser responsáveis pelos sintomas do trato urinário baixo. Durante a gravidez, a ocorrência de nictúria pode estar associada a modificações nos níveis hormonais. Da mesma forma que a incidência de prostatismo aumenta com a idade no homem e contribui para agravar a nictúria, a menopausa acompanha-se de modificações vesicais estruturais e funcionais que potencializam o desconforto da nictúria de origem renal na mulher. Alguns estudos revelaram que mulheres
na menopausa com queixa de nictúria obtiveram melhora da sintomatologia após
reposição hormonal com estrógenos. O papel dos hormônios femininos na fisiopatologia da nictúria de origem renal também é observado em estados de anorexia nervosa
em que anovulação e baixos níveis de estrogênio estão presentes.
A produção no período noturno acima de 33% do volume urinário diário é
indicativa da síndrome de poliúria noturna, porém este valor não leva em conta
variações na duração do sono ou da capacidade vesical. Não existe consenso quanto
à definição de excreção normal ou anormal de urina durante o período noturno.
Causas simples de aumento do volume urinário noturno incluem uso de diurético ou
maior ingestão hídrica antes de dormir. Apesar de alteração na variação circadiana
dos níveis de hormônio antidiurético estar associada com nictúria, mulheres sem
esta queixa freqüentemente se apresentam com níveis baixos de vasopressina durante
o dia, os quais não aumentam durante o período noturno.
A síndrome de poliúria noturna é importante na patogênese da enurese noturna
e da nictúria. Esta síndrome cria um círculo vicioso pelo qual a freqüência miccional e a enurese aumentam, provocando aumento da sede e distúrbio do sono. O sono
é um dos mais importantes mecanismos que levam à redução do débito urinário
noturno, e os pacientes idosos que acordam freqüentemente durante a noite apresentam maior débito urinário do que aqueles com poucas interrupções do sono. Isto é
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bem demonstrado pelo menor débito urinário noturno verificado nos pacientes que
usam sedativos para dormir, em relação aos que não usam.
Nictúria também deve ser considerada como decorrente da produção aumentada de peptídeo natriurético atrial, nos casos de distúrbio primário do sono. A apnéia
obstrutiva do sono pode causar diurese noturna através da produção de peptídeo
atrial natriurético estimulada pela hipoxemia. Estudos recentes indicam que a nictúria pode ser um marcador importante na identificação de apnéia noturna, baseado
no mecanismo descrito anteriormente.
A enurese noturna da criança, em determinados casos, apresenta mecanismos
comuns com a nictúria do adulto. A associação entre aumento da fração de excreção
de sódio, hipo-osmolalidade urinária e baixos níveis plasmáticos de hormônio antidiurético durante o período noturno demonstra que a nictúria do adulto de origem
renal pode se manifestar na criança com o quadro clínico de enurese noturna.
A nictúria, como distúrbio primário da função renal, associada ou não a outros
fatores determinantes como citados anteriormente, constitui-se atualmente em manifestação clínica relevante e que deve ser abordada de forma ampla pelo clínico.
DISTÚRBIOS DO SONO EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL TERMINAL

A apresentação clínica da apnéia do sono em pacientes com insuficiência renal
terminal é semelhante àquela em pacientes sem doença renal, isto é, despertar noturno freqüente, episódios de apnéia testemunhados pelos parceiros, ressonar em tom
elevado e excesso de sono diurno. Alguns destes sintomas podem ser erroneamente
atribuídos à própria insuficiência renal crônica, resultando em atenção inadequada
para o problema.
A avaliação de populações de pacientes com insuficiência renal crônica (IRC)
através de questionários e polissonografia mostra prevalência de apnéia do sono de
50%. Este percentual é muito maior do que a prevalência na população geral. Vários
fatores contribuem para tal prevalência do distúrbio em pacientes com IRe, porém
há evidências de que os distúrbios do sono nesta população estão diretamente ligados fisiopatologicamente à síndrome urêmica.
A coexistência de apnéia do sono não tratada nesta população acarreta potenciais complicações clínicas, tais como: exacerbação dos sintomas de IRe, por contribuir para a fadiga diurna e insônia de que estes pacientes já sofrem; reabilitação
incompleta em pacientes tratados por hemodiálise, devido à sonolência diurna excessiva e ao comprometimento das funções neurocognitivas; elevação das complicações cardiovasculares, que já são as principais causas de morbidade e mortalidade
nestes pacientes; aumento das complicações infecciosas, comuns na IRe pelo distúrbio imunológico decorrente da interrupção do sono e da insônia.
A patogênese da apnéia do sono na insuficiência renal terminal não é clara,
apesar de várias hipóteses terem sido sugeridas. Alguns autores descreveram características, tanto de apnéia obstrutiva como de apnéia central, o que envolveria a

258

ASPE CTOS NE f ROLÓ GIC OS DA MED ICIN A DA NOITE

desestabilização do controle central da ventilação e/ou oclusão respiratória alta. A
abordagem terapêutica deste distúrbio tem sido a mesma dada aos pacientes não
portadores de IRC. Isoladamente, o tratamento dialítico convencional parece não
influenciar os resultados nesta população já que eles não modificam a incidência de
episódios de apnéia. Entretanto, foi recentemente demonstrado, em um pequeno grupo de pacientes, que sessões diárias e noturnas de hemodiálise alteram de modo
significativo a incidência de apnéia noturna em pacientes portadores de IRe. A hemodiálise noturna oferece maior clearence de toxinas urêmicas e parece promover benefícios metabólicos e da função cardiovascular quando comparada às terapias dialíticas
convencionais. Em estudo preliminar, pacientes tratados com hemodiálise convencional e convertidos para hemodiálise noturna apresentaram significativa redução
nos níveis séricos de triglicerídeos e aumento nos níveis de HDL (high density protein).
Os potenciais efeitos benéficos desta nova abordagem terapêutica sobre o perfil lipídico e a apnéia do sono abrem novas perspectivas para o estudo da fisiopatologia
dos distúrbios noturnos em pacientes portadores de IRC.
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