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RESUMO 

 

Os rins são órgãos fundamentais para a manutenção da homeostase corporal, portanto, doenças 

como a doença renal crônica (DRC) que interferem no seu bom funcionamento, são importantes 

de serem estudadas e compreendidas. A DRC é um distúrbio morfológico dos rins caracterizada 

por apresentar uma diminuição gradativa da taxa de filtração glomerular (TFG) levando a 

incapacidade progressiva e irreversível destes órgãos de eliminar substâncias tóxicas do 

organismo. Os dados de prevalência dessa doença no Brasil são incertos, entretanto, ela é 

considerada um problema global de saúde pública, pois o número de pacientes acometidos por 

ela em diferentes estágios e que necessitam fazer uso de diálise e terapias farmacológicas está 

crescendo mundialmente. Muitas vezes ela está associada à inúmeros fatores de risco e 

desenvolve-se de forma assintomática, de forma que o indivíduo descobre somente em seus 

estágios finais, limitando o funcionamento de outros sistemas, como por exemplo, o sistema 

genital masculino. Sendo assim, as disfunções sexuais em homens adultos com DRC tornaram-

se uma problemática porque além de afetarem muito a qualidade de vidas desses pacientes em 

diversos aspectos, como por exemplo, a fertilidade, elas possuem origem multifatorial e ainda 

carecem de informações consistentes. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi realizar uma 

revisão da literatura dos últimos 10 anos buscando analisar os possíveis efeitos da doença renal 

crônica sobre o aparelho genital masculino. Para isso, foram feitas buscas nas plataformas de 

dados online da National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e Google Acadêmico, além de artigos científicos da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia (SBN), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Kidney 

Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

consultas em livros acadêmicos. Tendo em consideração todo o material bibliográfico 

levantado, concluiu-se que a DRC bem como seus tratamentos prejudicam o sistema genital 

masculino, entretanto, a forma com que isso acontece não é bem elucidada. Sendo assim, a 

revisão acerca desse tema tão importante associada a novos estudos poderá contribuir para a 

pesquisa como uma ferramenta inicial para auxiliar o desenvolvimento de novas terapias que 

atuem em conjunto com a diálise ou após o transplante renal de forma que melhore a qualidade 

de vida dos pacientes acometidos por essa doença. 

Palavras-Chave: Rim; doença renal crônica; aparelho genital masculino; disfunções sexuais. 

 

 



ABSTRACT 

 

The kidneys are fundamental organs for the maintenance of body homeostasis, so diseases such 

as chronic kidney disease (CKD) that interfere with its proper functioning are important to be 

studied and understood. CKD is a morphological disorder of the kidneys characterized by a 

gradual decrease in the glomerular filtration rate (GFR) leading to a progressive and irreversible 

inability of these organs to eliminate toxic substances from the body. The prevalence data of 

this disease in Brazil are uncertain, however, it is considered a global public health problem, 

because the number of patients affected by it in different stages and requiring dialysis and 

pharmacological therapies is growing worldwide. It is often associated with numerous risk 

factors and develops asymptomatically, so that the individual discovers it only in its final stages, 

limiting the functioning of other systems, such as the male genital system. Thus, sexual 

dysfunctions in adult men with CKD have become a problem because, in addition to greatly 

affecting the quality of life of these patients in several aspects, such as fertility, for example, 

they have a multifactorial origin and still lack consistent information. Thus, the objective of this 

study was to carry out a literature review of the last 10 years, seeking to analyze the possible 

effects of chronic kidney disease on the male genital system. For this purpose, we searched on 

the online data platforms of the National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) and Google Scholar, as well as scientific articles from the Brazilian 

Society of Nephrology (SBN), the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), 

Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) and World Health Organization (WHO) 

and consulted academic books. Taking into account all the bibliographic material surveyed, it 

was concluded that CKD as well as its treatments damage the male genital system, however, 

the way in which this happens is not well elucidated. Thus, the review of this important topic 

associated with new studies may contribute to the research as an initial tool to assist the 

development of new therapies that act together with dialysis or after kidney transplantation in 

order to improve the quality of life of patients affected by this disease. 

Keywords: Kidney; chronic kidney disease; male genital system; sexual dysfunctions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças renais são tidas como enfermidades frequentes pela Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (SBN), e têm se tornado cada vez mais prevalentes nas 

populações do mundo todo. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença renal crônica 

possui uma evolução de curso prologando e assintomático, acarretando diferentes 

alterações tanto na morfologia quanto na estrutura e função renal. Na fase mais avançada 

da doença o paciente já apresenta perda de forma irreversível de múltiplas funções renais 

e o mau funcionamento de todo esse sistema que envolve a filtração, reabsorção e 

secreção de substâncias, o que acarreta sérias consequências para todo o organismo, 

impossibilitando manter os equilíbrios metabólicos e hidroeletrolíticos corporais (Girndt, 

2017; Webster et al., 2017). O quadro clínico de pacientes com a doença renal crônica 

(DRC) é bastante limitante, fazendo necessária a inserção de terapias dialíticas com o 

intuito de aumentar a taxa de sobrevida destes pacientes. Entretanto, esse tratamento e a 

própria fisiopatologia da doença causam consequências a níveis sociais, econômicos, 

físicos e psicológicos (Marinho et al., 2017).  

A DRC é uma doença de etiologia multifatorial e com diversos fatores de risco, 

como a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus que podem ser diretamente 

causas ou consequências da DRC. Em uma escala global a incidência da DRC em todas 

as idades vem aumentando em função do envelhecimento da população mundial, entre 

outros fatores. Dentro dessa esfera, alguns estudos procuram identificar e descrever as 

possíveis complicações secundárias à essa doença que envolve todos os sistemas e 

consequentemente funcionamento do corpo humano. Dentre os pontos relevantes destes 

estudos, observamos as alterações no sistema genital masculino, gerando disfunções 

sexuais como danos testiculares e prejuízos no processo de espermatogênese (Burmeister 

et al., 2012; Tonelli & Riella, 2014). 

Atualmente, no Brasil, os dados de prevalência desse distúrbio renal são 

incongruentes, contudo, de acordo com Pereira et al. (2016) os índices epidemiológicos 

da DRC no Brasil têm demonstrado uma elevação significativa nos últimos anos e devido 

ao número crescente de indivíduos acometidos por insuficiências renais em vários 

estágios e a necessidade cada vez maior de fazer-se uso de diálise e tratamentos 

farmacológicas em vários países, a DRC tornou-se uma problemática de saúde pública 

mundial (Marinho et al., 2017). Além do que, de acordo com a Global Burden of Disease 
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(GBD), a DRC é uma das principais contribuintes para a morbidade e mortalidade por 

doenças não transmissíveis em todo o mundo, o que também é muito preocupante. 

A prevalência de disfunções sexuais em homens adultos que têm DRC é alta e afeta 

a sua qualidade de vida, pois além de conviverem com uma doença que não tem cura, são 

submetidos a um tratamento de longa duração (Dumanski & Ahmed, 2019). A origem 

destas disfunções ainda não é bem estabelecida, no entanto, sabe-se que reduções na taxa 

de filtração glomerular induzem alterações no eixo hipotálamo-hipófise-gonadal de modo 

que os níveis de testosterona e do hormônio luteinizante (LH) oscilam e os estudos 

observacionais de suas concentrações são tidos como os principais métodos de 

investigação para causas como a diminuição do volume ejaculatório, azoospermia e 

produção de gametas com pouca ou nenhuma motilidade (Hylander & Lehtihet, 2015). 

Além disso, distúrbios heterogêneos uni ou bilaterais, como a hipotrofia dos canais 

deferentes, calcificações e fibrose intersticial do epidídimo e das vesículas seminais 

também são estudados como possíveis causas de infertilidade ou subfertilidade de 

homens em idades reprodutivas (Maio et al., 2014; Palmer & Clegg, 2017). 

Em razão disso, é de suma importância compreender melhor a fisiopatologia da 

DRC e como ela impacta o sistema genital masculino para fins de elucidação das 

possíveis causas de alterações morfológicas dos constituintes do sistema genital e das 

funções sexuais de homens em terapia dialítica. 

 

1.1 MORFOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO 

 

O sistema urinário é constituído pelos dois rins, os dois ureteres, a bexiga e a uretra. 

Os produtos tóxicos da circulação sanguínea provenientes do metabolismo e aqueles que 

encontram-se em excesso no organismo são eliminados pela urina, onde passam pelos 

ureteres até a bexiga e são lançados ao exterior pela uretra (Junqueira & Carneiro, 2017).  

Os rins são responsáveis em eliminar produtos tóxicos da circulação sanguínea 

através de um sistema que envolve a filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular. 

Estes órgãos também são encarregados de conservar e manter o controle das proteínas, 

glicose, água e sais minerais mantendo o equilíbrio hidroeletrolítico, osmótico e ácido-

base do corpo humano e, dessa forma, ajudam também na regulação da pressão sanguínea 

ideal e estabilidade da homeostase corporal. Possuem ainda uma função endócrina, pois 

atuam na produção de renina, eritropoetina e prostaglandinas (Aires, 2017). Os ureteres 

são os constituintes responsáveis por conduzir a urina dos rins até a bexiga, um órgão de 
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armazenamento e que é incumbido de fazer a indução da micção quando a sua pressão 

interna for maior que a sua capacidade de armazenamento. O esvaziamento da bexiga é 

feito através da uretra, a qual conduz a urina para o exterior do corpo humano (Guyton & 

Hall, 2017). 

 De acordo com a SBN, os rins normoposicionados estão localizados 

retroperitonealmente na parede abdominal posterior e suas extremidades superiores estão 

localizadas entre a 10ª e 12ª costelas torácica e em um adulto cada rim mede cerca de 10 

a 13cm e pesa entre 120 e 180g, no entanto, o rim direito normalmente é menor e situa-

se um pouco abaixo do rim esquerdo devido à posição do fígado. São revestidos por uma 

delgada cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado, com ocasionais fibras elásticas 

e células musculares lisas (Gartner, 2017). Possuem uma região côncava medial, o hilo, 

por onde penetra a artéria renal e saem a veia renal, os vasos linfáticos e os ureteres. Neste 

espaço, o ureter expande-se formando de dois a três cálices maiores, que reunidos formam 

a pelve renal, como pode ser observado na Figura 1 (Netter, 2019). Cada rim é 

subdividido ainda em córtex e medula, sendo a região cortical mais externa contendo 

túbulos e glomérulos e a medular mais interna apresentando apenas túbulos. Esta última 

é formada por 6 a 12 regiões denominadas pirâmides renais cuja base é voltada em direção 

ao córtex e o ápice voltado em direção ao hilo, originando a papila renal, a qual é 

envolvida por cálices menores que juntos formam os cálices maiores. 

 

 
Figura 1 – Esquema demostrando rim direito seccionado em plano coronal. (Netter, 2019). 
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Cada rim possui cerca de 2 milhões de néfrons que são formados pelo corpúsculo 

renal juntamente com o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e túbulo contorcido 

distal. O corpúsculo renal por sua vez é constituído pelo glomérulo, enovelado capilar 

especializado responsável pela produção de um ultrafiltrado a partir do plasma, e por uma 

cápsula de parede dupla que o envolve, a cápsula de Bowman, como mostra a Figura 2. 

O espaço de Bowman ou capsular localiza-se entre os dois folhetos, parietal e visceral, e 

é ocupado pelo filtrado glomerular. O folheto parietal, formado por epitélio simples 

pavimentoso, lâmina basal e uma camada de fibras reticulares é responsável pela 

manutenção da integridade da cápsula. O folheto visceral é constituído pelos podócitos, 

células com capacidade de realizar endocitose e participar ativamente da manutenção da 

membrana basal do glomérulo, e pelas células mesangiais que têm papel crucial na 

modulação das fendas de filtração glomerulares, pois além de fagocitarem substâncias, 

regulam o fluxo sanguíneo, sintetizam matriz extracelular e realizam o suporte estrutural 

dos capilares (Gartner, 2017; Guyton & Hall, 2017; Riella, 2018). 

 

 

Figura 2 – Representação esquemática do corpúsculo renal. (Gartner, 2017). 

  

O corpúsculo renal possui um pólo vascular e um outro urinário, onde é originado 

o túbulo contorcido proximal, presente no córtex renal e revestido por epitélio cúbico 

simples com borda em escova e superfície basolateral rica em mitocôndrias, o que permite 

que essas células participem de processos de reabsorção que dependam de energia. 
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(Guyton & Hall, 2017; Aires, 2017). O segmento delgado descendente da alça de Henle 

é a continuidade do túbulo contorcido proximal e além dele existe outras duas porções: o 

segmento delgado ascendente e o espesso ascendente, 0que juntos participam 

essencialmente da retenção de água. O túbulo contorcido distal, revestido por epitélio 

cúbico simples, é a continuação da alça de Henle e mesmo apresentando algumas 

mitocôndrias em sua porção inicial, seu papel na reabsorção limita-se aos íons sódio e 

cloreto (Figura 3) (Aires, 2017).  

Os túbulos coletores são estruturados por diferentes células que influenciadas pela 

ação da aldosterona, por exemplo, são capazes de reabsorver água e sódio e secretar 

potássio, corroborando, portanto, com o que já havia sido dito sobre a importância dos 

rins na manutenção da homeostase e equilíbrio ácido-base corpóreo. Os túbulos coletores 

juntos formam os ductos coletores que por sua vez direcionam-se para a pelve renal 

(Figura 3) (Koeppen & Stanton, 2018). 

 

 

Figura 3 – Representação esquemática do túbulo urinífero (conjunto formado pelo néfron e ductos 

coletores) e a morfologia de seus segmentos em corte transversal. (Gartner, 2017). 
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1.2 DOENÇA RENAL CRÔNICA (DRC) 

 

Os rins são órgãos fundamentais para a homeostase do corpo humano, sendo assim, 

qualquer doença que acometa seu funcionamento e consequentemente ocasione uma 

diminuição ou perda das funções excretórias, regulatórias e endócrinas irá requerer uma 

maior atenção, uma vez que esse desequilíbrio pode ocasionar o comprometimento de 

vários outros órgãos. Podemos citar exemplos como o coração, que possui uma relação 

sinérgica com o sistema renal, ou seja, se o funcionamento deste órgão estiver 

comprometido, alterações irão surgir gerando uma síndrome cardiorrenal (Gonçalves et 

al., 2021; Savira et al., 2020). Outros sistemas também podem sofrer consequências caso 

ocorram alterações funcionais nos rins, como os sistemas endócrino, esquelético, genital 

feminino e genital masculino.   

A DRC pode ser caracterizada como um distúrbio morfológico dos rins 

acompanhado de uma redução progressiva da taxa de filtração glomerular (TFG), 

podendo ainda apresentar proteinúria, excesso de proteínas na urina (Girndt, 2017). Os 

estágios e classificações da DRC mudaram ao longo do tempo, porém de acordo com 

diretrizes internacionais atuais desenvolvidas e implementadas pela Kidney Disease 

Improving Global Outcomes (KDIGO), os estágios da doença ainda são baseados 

essencialmente na albuminúria e na TFG, sendo esta última considerada o melhor 

indicador da função renal geral, justamente por corresponder à quantidade total de fluido 

que pode ser filtrado por todos os néfrons funcionais por unidade de tempo (Webster et 

al., 2017). Esses dois índices são, portanto, marcadores bem estabelecidos da função 

excretora renal e da presença de disfunção na barreira de filtração renal como a injúria 

glomerular, por exemplo. 

É importante salientar que a confirmação e diagnóstico da DRC fundamenta-se 

principalmente na presença de uma redução crônica da função renal geral, sendo 

necessário que a dosagem da creatinina sérica seja igual ou superior à 30mg/g de forma 

concomitante ou não à uma taxa de filtração glomerular inferior à 60mL/min, desde que 

esses níveis permaneçam e possam ser observados por pelo menos três meses, além do 

dano estrutural dos rins de forma fisiopatológica, sendo comumente observado através de 

exames e biópsias histopatológicas renais, tal como esclerose glomerular (Figura 4), 

atrofia tubular e/ou fibrose intersticial (Webster et al. 2017). 
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Figura 4 - Fotomicrografia mostrando os aspectos característicos da esclerose glomerular como um 

discreto colapso dos tufos (setas) e tumefação dos podócitos. (Disponível em 

https://arquivos.sbn.org.br/casosClinicos/Caso82/diag.html). 

 

A DRC muitas vezes se desenvolve de forma assintomática, portanto, torna-se 

evidente que a avaliação da função renal e detecção precoce da doença, bem como a 

escolha adequada de condutas médicas e terapêuticas nos estágios iniciais, é de suma 

importância para o paciente pois o tratamento imediato irá permitir a interrupção da 

progressão da lesão, alterando os fatores de risco relacionados com o aumento da 

morbidade e poderá resultar em uma melhor qualidade de vida e longevidade (Bravo-

Zúñiga et al., 2019). Contudo, caso a DRC se desenvolva, a diálise é o tratamento de 

escolha no último estágio evolutivo da doença; é uma terapia com um custo bastante 

elevado e no Brasil muitos somente têm acesso a ela por ser oferecida pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), como pode ser observado na Tabela 1 (Sesso et al., 2017; Marinho et 

al., 2020). Uma revisão sistemática de estudos brasileiros realizada em 2017 por Marinho 

et al., calculou de forma estimada que 3 em cada 100 brasileiros seriam portadores da 

doença e 5 em cada 10 mil precisariam se submeter a alguma modalidade dialítica.  

 

 
Tabela 1 – Distribuição de pacientes baseada no modo de diálise e oferta pelo SUS, censo de 

2016. HD = hemodiálise; CAPD = diálise peritoneal ambulatorial contínua; APD = diálise peritoneal 

automatizada; IPD = diálise peritoneal intermitente; SUS = sistema único de saúde. (Sesso et al., 

2017). 

https://arquivos.sbn.org.br/casosClinicos/Caso82/diag.html
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Dessa forma, o conhecimento prévio dos fatores de risco associados à DRC para a 

população em geral é um achado importante para identificar aqueles com maiores chances 

de serem acometidos pela doença ou terem complicações e quadros mais graves referentes 

à lesão e função renal, permitindo um melhor planejamento de ações de prevenção 

secundária e promoção da saúde entre a população (Levin et al., 2017). Diferentes fatores 

de risco que podem causar o desenvolvimento da DRC vêm sendo estudados e descritos, 

entretanto, a diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) ganham destaque 

como sendo as principais comorbidades predisponentes para o desenvolvimento da DRC 

(Coelho et al., 2019). Além delas, de acordo com a National Kidney Foundation, outros 

fatores também são responsáveis por induzir processos inflamatórios e acelerar a 

progressão da DRC, como a desregulação do sistema renina-angiotensina, infecção 

urinária recorrente, dislipidemia, litíase urinária, uso de drogas nefrotóxicas e histórico 

familiar de nefropatia. Correia et al. (2020) e Raina et al. (2020) relatam que a obesidade, 

presença de fibrilação atrial, aterosclerose, edema agudo de pulmão em indivíduos que 

possuem histórico de insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida também podem 

resultar na piora da função renal.  

 

1.3 DOENÇA RENAL CRÔNICA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

A DRC é um problema global de saúde pública, em países desenvolvidos sua 

prevalência é de 10 a 13% na população adulta, incluindo os EUA e a Austrália. 

Entretanto, em países em desenvolvimento como o Brasil, os dados de prevalência são 

limitados e desiguais (Marinho et al., 2017). A insuficiência renal em seus estágios 

iniciais e a DRC podem estar associadas a diversos fatores, sendo assim para que um 

estudo seja confiável sobre a prevalência da DRC entre os brasileiros faz-se necessário 

que todos esses fatores sejam levados em consideração.  

O conhecimento sobre os dados de prevalência na população significaria um passo 

muito importante para auxiliar em um planejamento de ações preventivas e assistenciais, 

visto que além da prevalência, a incidência e progressão da DRC também oscilam entre 

os países por etnia, classe social e idade média populacional. Estudos mostram que 

indivíduos com perfil socioeconômico mais baixo têm um risco 60% maior de 

desenvolver DRC do que aqueles com um poder aquisitivo mais alto e que mais de 80% 

dos pacientes que recebem tratamento para a doença renal em estágio terminal (ESKD) 

residem em países com um número significativo de idosos que possuem acesso a cuidados 
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de saúde. A Figura 5 ilustra as variações mundiais de incidência e prevalência da DRC, 

entretanto os dados são, em sua maioria, de estudos de coorte que fazem a estimativa da 

TFG com diferentes fórmulas e realizam a medição da proteinúria usando métodos 

também variáveis (Webster et al., 2017). 

 

 

Figura 5 – Distribuição mundial da doença renal. (A) Mortalidade total proporcional atribuída à 

doença renal. (B) Prevalência de doença renal crônica. A DRC, TFG e proteinúria foram definidas e 

estimadas de formas variáveis em diferentes estudos coortes (Webster et al., 2017). 

 

Pesquisas realizadas pelo IBGE estimam que no ano de 2013 cerca de 1,4% da 

população brasileira apresentava doença renal autorreferida, para tais pesquisas foram 

feitas perguntas como “Algum médico ou profissional de saúde disse que o Sr./Sra. tem 

doença renal?” diretamente à população que exigiam respostas simples como “sim ou 

não”, e a partir delas os dados foram coletados e contabilizados, tornando possível a 

obtenção da quantidade de indivíduos com doença renal autorreferida, o que pode ser um 
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método falho, levando em consideração que a existência do viés de informação pode 

acometer o estudo uma vez que é dependente da interpretação de cada indivíduo. Além 

desta, outros estudos utilizaram a hipercreatinina como critério para diagnosticar 

indivíduos com DRC, no entanto, os dados coletados foram de campanhas de 

sensibilização ou provenientes de instituições, portanto, não se sucederam de forma 

aleatória e probabilística e por essa razão podem ser amostras direcionadas, não 

representando assim, a população geral (Marinho et al., 2017).  

Por ser uma doença muito comprometedora e com um importante número de fatores 

de risco, o número de casos tem aumentado e nos últimos anos vem sendo reportado em 

diferentes cenários associados ao envelhecimento e à transição demográfica da 

população, ao processo de desenvolvimento da urbanização, à discrepância 

socioeconômica e disparidades relacionadas a questões raciais e de gênero (Stanifer et al., 

2016). De acordo com as estimativas de saúde global da OMS, a DRC ocupa o décimo 

quarto lugar na lista das principais causas de óbito, cerca de 1,5% das mortes no mundo 

todo puderam ser atribuídas à DRC em 2012. A OMS aponta ainda que desde 1990, 

somente as complicações causadas pela infecção por HIV causaram um número maior de 

mortes em menos tempo que as por DRC. Reforçando estes valores alarmantes, projeções 

do Global Health Observatory sugerem que a taxa de mortalidade por DRC continuará 

aumentando, podendo chegar a 14 por 100.000 pessoas em 2030 (Webster et al., 2017). 

É visível que a abordagem e o estudo das questões de amostragem devem ser feitos 

com prudência e atenção para incluir toda a população de uma forma geral e assim 

prevenir possíveis desfechos deletérios da DRC. Devemos levar em consideração 

diversas vertentes como a diversidade socioeconômica, classe social, faixa etária, nível 

de escolaridade formal alcançado, diversidade cultural e presença ou não de 

comorbidades (Barreto et al., 2016). 

 

1.4 APARELHO GENITAL MASCULINO 

 

O aparelho genital masculino é composto por testículos, sistema de ductos 

(epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e uretra), glândulas sexuais acessórias e 

estruturas de apoio, o escroto e o pênis, estando esse último envolvido diretamente no 

desenvolvimento e transporte de gametas (Figura 6) (Gartner, 2017).  

Os testículos têm dupla função, ou seja, produzir hormônios sexuais masculinos e 

gametas masculinos, chamados espermatozoides. Os espermatozoides são armazenados e 



20 

 

transportados por ductos genitais e as secreções da próstata, vesículas seminais e glândulas 

bulbouretrais auxiliam na movimentação, proteção e nutrição destes gametas. (Gartner, 

2017; Koeppen & Stanton, 2018). 

 Cada testículo é envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, a túnica 

albugínea. Desta túnica partem septos que penetram no testículo, dividindo-o em lóbulos 

testiculares. Cada lóbulo é ocupado por enovelados de túbulos seminíferos, envolvidos 

por tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos sanguíneos, linfáticos, nervos e células de 

Leydig. 

 Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos. Estes túbulos se 

dispõem em alças e suas extremidades se continuam com tubos curtos denominados 

túbulos retos que se continuam com uma rede de canais anastomosados formando uma 

rede conhecida como rede testicular. Em continuação, encontramos ductos eferentes, 

epidídimo, ductos deferentes, ducto ejaculatório e uretra (Koeppen & Stanton, 2018; 

Junqueira & Carneiro, 2017; Junior & Visconti, 2013). 

 

        

 

Figura 6 – Representação esquemática dos componentes do aparelho genital masculino. (Junqueira & 

Carneiro, 2017) 

  

 A parede dos túbulos seminíferos é formada por várias camadas de células 

denominadas epitélio germinativo ou epitélio seminífero. Neste epitélio encontramos 
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duas linhagens celulares: as células de Sertoli e as células da linhagem espermatogênica 

ou germinativa (Figura 7) (Gartner, 2017). 

 

 
Figura 7 – Representação esquemática de um segmento da parede de um túbulo seminífero. (Junqueira 

& Carneiro, 2017) 

 

 

1.5        ESPERMATOGÊNESE 

 

     A formação das células germinativas masculinas ou espermatogênese, é um 

processo complexo que ocorre no interior dos túbulos seminífero graças a estímulos de 

hormônios gonadotróficos da hipófise. O processo começa na puberdade onde as 

espermatogônias, células situadas próximo à lâmina basal do epitélio germinativo, 

iniciam um processo contínuo de divisões mitóticas e produzem outras gerações de 

espermatogônias. Estas células podem continuar se dividindo, prosseguindo como 

células-tronco de outras espermatogônias, as espermatogônias de tipo A, ou 

diferenciarem-se em espermatogônias de tipo B que passarão por alguns ciclos mitóticos 

em que originam espermatócitos primários. Os espermatócitos primários sofrem uma 

meiose reducional e geram espermatócitos secundários que posteriormente realizarão 

meiose equacional e originam as espermátides. A partir desse momento, as espermátides 

passam por mudanças morfológicas e formam espermatozoides através de um processo 

denominado espermiogênese. (Figura 8) (Junqueira & Carneiro, 2017).  
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Figura 8 – Representação esquemática monstrando a natureza clonal das células germinativas. 

(Junqueira & Carneiro, 2017) 

 

O ciclo reprodutivo e a formação dos gametas estão diretamente relacionados à 

produção de hormônios e sendo assim, doenças como a DRC que causem estresse 

psicológico e físico e que acometam a estrutura morfológica de um ou mais constituintes 

do aparelho genital masculino pode gerar distúrbios morfofuncionais, como disfunção 

erétil, diminuição da libido e infertilidade (Palmer & Clegg, 2017).  

 

1.6 A DOENÇA RENAL CRÔNICA E O APARELHO GENITAL MASCULINO 

 

A prevalência de disfunções sexuais, embora pouco conhecidas, é muito comum 

em pacientes com DRC e podem afetar a qualidade de vida de homens adultos. A origem 

destas disfunções é multifatorial, envolvendo fatores genéticos, hormonais, 

imunológicos, oxidativos e inflamatórios. Em um estudo realizado na França, em 2012, 

cerca de metade dos homens no estágio terminal da doença sofria com a diminuição da 
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libido e a disfunção erétil. Segundo os autores, isso poderia estar relacionado à diminuição 

da vascularização, que é responsável por mais de 80% dos casos de disfunção erétil, à 

alterações dos níveis hormonais ou até mesmo à doenças psicossomáticas contribuindo 

assim para a subfertilidade nestes pacientes (Delesalle et al., 2015; Maio et al., 2014; 

Silva et al., 2018).  

A etiologia das disfunções sexuais em pacientes com DRC que fazem hemodiálise 

tem várias condições subjacentes, incluindo o meio urêmico, os distúrbios ósseos e 

minerais e a anemia condicionados à DRC, alterações nos níveis dos hormônios sexuais, 

desordens no sistema endócrino e na função testicular, a presença de comorbidades 

preexistentes como diabetes mellitus e doenças cardiovasculares, sendo essas 

relacionadas com a diminuição da vascularização. Além disso, os efeitos colaterais 

provenientes das medicações indicadas para o tratamento também influenciam muito, 

bem como os diversos fatores psicossociais, como depressão, ansiedade, baixa autoestima 

e medo constante da morte (Van Ek et al., 2015). 

Como descrito anteriormente, o sistema endócrino desempenha um papel 

fundamental na função sexual masculina, de forma que alterações no eixo hipotálamo-

hipófise-gonadal são induzidas por reduções moderadas na TFG e pioram 

progressivamente à medida que a doença avança. Pacientes urêmicos, aqueles que em 

consequência dos rins não estarem mais realizando a filtração de forma adequada 

encontram-se com níveis elevados de resíduos como a ureia no sangue, por exemplo, 

expostos à diversos tipos de diálise não tiveram seus níveis hormonais e libido 

restaurados, diferentemente daqueles que receberam um transplante de rim, onde a 

probabilidade de uma vida sexual recuperada é grande, embora algumas características 

da função reprodutiva possam permanecer prejudicadas (Eckersten et al., 2015; Palmer 

& Clegg, 2017).  

Valdivielso et al. (2019) afirmam que níveis mais baixos de testosterona são 

comuns tanto no início da doença como em pacientes que realizam diálise e que os níveis 

circulantes deste hormônio são inversamente proporcionais aos estágios de 

comprometimento da DRC. Fugl-Meyer et al. (2017) relatam que embora os níveis de 

testosterona diminuam de forma significativa com a progressão da DRC, isso não está de 

fato associado às disfunções sexuais. De acordo com as pesquisas realizadas com homens 

em diferentes estágios da DRC, foi observado nos níveis mais avançados um aumento 

sérico de LH, sugerindo que os metabólitos urêmicos secundários à doença afetam os 

testículos (Hylander & Lehtihet, 2015). Acredita-se que o excesso de secreção de LH se 
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dê em virtude da diminuição da produção de testosterona pelas células de Leydig, posto 

que ocorre um feedback negativo da testosterona em relação a liberação de LH e por conta 

da taxa de depuração metabólica do LH ser reduzida devido a diminuição da TFG (Aires, 

2017).  

A DRC também está associada ao dano testicular e prejuízos na espermatogênese, 

de modo que análises seminais de alguns pacientes apontam uma diminuição no volume 

ejaculatório assim como azoospermia ou baixa quantidade de espermatozoides com pouca 

motilidade. Mudanças morfológicas evidenciam que o número reduzido de gametas 

também não chegava a um nível de maturação aceitável, entretanto, embora possa haver 

uma aplasia completa dos elementos germinativos, na maioria dos casos o número de 

espermatogônias, células progenitoras dos gametas masculinos, é normal (Galuppo, 

2015). Essas anormalidades foram constatadas antes da necessidade de diálise e 

apresentaram uma piora progressiva ao passo que a terapia foi iniciada. Da mesma forma, 

outros estudos mostram que o tempo de exposição prolongado à hemodiálise também 

afeta os túbulos seminíferos, que passaram a apresentar fibrose intersticial e calcificações, 

fatores importantes que podem induzir a infertilidade ou subfertilidade masculina (Palmer 

& Clegg, 2017).  

Corroborando com estes estudos, algumas análises de hemogramas e 

espermogramas de pacientes com DRC realizadas por Delesalle et al. (2015) mostraram 

que há uma diminuição nos níveis de testosterona livre enquanto a quantificação da 

testosterona ligada à globulina associada ao hormônio sexual (SHBG) e total permanece 

normal. Este fato confirmaria a hipótese do comprometimento da espermatogênese, uma 

vez que a SHBG desempenha um papel importante na regulação do transporte, 

biodisponibilidade, distribuição, metabolismo e atividade biológica da testosterona. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre os efeitos 

causados pela doença renal crônica (DRC) no aparelho genital masculino, através de 

buscas feitas em bases de dados científicos online, enfatizando as possíveis causas 

relacionadas com a infertilidade masculina e mudanças morfológicas no testículo e 

epidídimo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Conceituar a doença renal crônica. 

✓ Revisar a morfologia dos sistemas urinário e genital masculino. 

✓ Realizar um panorama geral à nível nacional e mundial quanto às métricas da doença 

renal crônica. 

✓ Correlacionar os efeitos da doença renal crônica nos constituintes do aparelho genital 

masculino. 

✓ Relacionar o impacto da doença renal crônica e seus tratamentos com as possíveis 

causas de infertilidade masculina. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho de revisão de literatura foi redigido com base em artigos científicos 

publicados, nos últimos dez anos, referentes aos possíveis efeitos da doença renal crônica 

(DRC) sobre o aparelho genital masculino, visando responder e esclarecer à questão 

norteadora proposta neste trabalho.  

Todo o processo de elaboração do trabalho envolveu as etapas de elucidação do 

tema; definição e construção da questão norteadora; determinação dos objetivos gerais e 

específicos; escolha das plataformas de busca online de artigos científicos; criação e 

organização dos tópicos que serão abordados; análise e leitura de artigos científicos; 

seleção, refinamento e escolha de artigos científicos; escrita do projeto e posteriormente 

do trabalho de conclusão de curso. 

O levantamento bibliográfico foi realizado através da busca em plataformas de 

dados online: a National Library of Medicine (PubMed), a Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e Google Acadêmico. Além destas fontes, foram utilizados artigos 

científicos da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), da Kidney Disease Improving Global Outcomes 

(KDIGO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) e também livros acadêmicos. 

Para realizar as buscas nas bases de dados citadas acima foram utilizadas as 

expressões e palavras-chave em inglês: “Chronic Kidney Disease”, “Kidney”, “Kidney 

Failure”, “End-Stage Chronic Kidney Disease”, “Epididymis”, “Male Genital System”, 

“Dysfunction”, “Testosterone”, “Testicle”. O uso do elemento ponto e vírgula (“;”) e o 

conectivo “and”, tornaram possível o uso de múltiplas palavras em uma única busca, 

refinando e afunilando o número de artigos encontrados.  

O critério de inclusão para os artigos científicos e livros acadêmicos utilizados 

como referência, foi inicialmente utilizar literatura mais recente sobre a DRC e o aparelho 

genital masculino e para isso escolhemos o período entre 2016 e 2021. Entretanto, poucas 

eram as informações referentes ao tema e desta forma, decidimos ampliar para um período 

maior, isto é, entre 2011 e 2021.  

Todo o levantamento e os critérios de inclusão foram realizados desde março de 

2021 até a conclusão do trabalho. 

Para fins de seleção de artigos, primeiramente foram observados o título, resumo e 

ano da publicação, baseando-se nos critérios de inclusão pré-estabelecidos. Após o 
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refinamento das buscas, os artigos que se adequaram ao tema abordado na revisão de 

literatura foram lidos na íntegra. 
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4 RESULTADOS 

 

Após busca ativa em livros acadêmicos, organizações com enfoque principal em 

nefrologia e promoção em saúde e nas bases de dados online supramencionadas, foram 

coletadas as informações mais relevantes e atualizadas disponíveis no período de 2011-

2021 e estas formaram o eixo para a elaboração deste trabalho de conclusão de curso. 

No que diz respeito ao conceito e patologia da DRC, doze (12) trabalhos foram 

selecionados por estarem dentro dos critérios de inclusão preestabelecidos, possibilitando 

o entendimento de forma clara e objetiva da definição e patologia referente a DRC. Os 

trabalhos demonstravam que a DRC é um distúrbio morfológico dos rins caracterizado 

por apresentar uma diminuição gradativa da taxa de filtração glomerular (TFG) levando 

a incapacidade progressiva e irreversível destes órgãos de eliminar substâncias tóxicas do 

organismo e por isso é tão importante serem estudadas e compreendidas.  

Quanto à revisão dos aspectos morfológicos dos sistemas urinário e genital 

masculino, nove (9) fontes diferentes, entre livros didáticos e artigos científicos, foram 

consultadas a fim de que o assunto fosse abordado e ilustrado de maneira coerente para 

uma maior compreensão do tema principal deste trabalho. Todos os conteúdos 

apresentados nestas fontes reforçaram os aspectos anatômicos e histológicos destes 

sistemas já conhecidos e bem sedimentados na literatura.  

No que diz respeito ao levantamento do cenário nacional e mundial em relação aos 

parâmetros da DRC foram encontrados quatorze (14) artigos distribuídos entre as bases 

de dados online e organizações em saúde, que traziam informações e pesquisas sobre a 

saúde pública e privada no que tange a nefrologia, a DRC e seus impactos na vida da 

população brasileira e mundial. Os dados de prevalência dessa doença mostram que ela 

representa um problema global de saúde pública, pois o número de pacientes acometidos 

por DRC em diferentes estágios e que necessitam fazer uso de diálise e terapias 

farmacológicas está crescendo mundialmente. 

Com relação às consequências dos efeitos da DRC sobre os constituintes do 

aparelho genital masculino, oito (8) artigos embasaram nossos estudos sobre a relação 

entre eles. Constatamos em alguns artigos que as disfunções sexuais em homens adultos 

com DRC tornaram-se uma problemática porque além de possuírem origem multifatorial, 

afetam muito a qualidade de vida desses pacientes em diversos sentidos, como a 

fertilidade. Apesar destas citações encontradas, observamos que ainda são muito escassas 
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e inconclusivas as informações relativas à influência e impacto da DRC sobre a 

morfologia dos diferentes órgãos do sistema genital masculino. 

Associando a relação do impacto da DRC e seus tratamentos com as possíveis 

causas de infertilidade masculina, 13 (treze) trabalhos acadêmicos reportavam-se à essa 

questão de forma a tentar comprovar como esta doença pode afetar a vida de muitos 

homens em idades reprodutivas. O tempo de exposição prolongado à hemodiálise, por 

exemplo, afeta os túbulos seminíferos, que passaram a apresentar fibrose intersticial e 

calcificações, fatores importantes que podem induzir a infertilidade ou subfertilidade 

masculina. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Diante de todo o exposto e dentro do levantamento de trabalhos que fizemos, ficou 

evidente o papel categórico dos rins na manutenção da homeostase corporal e eliminação 

dos produtos tóxicos provenientes da circulação sanguínea através de um sistema 

complexo e eficaz. A conservação da homeostase corporal inclui a capacidade do órgão 

de manter o equilíbrio hidroeletrolítico e osmótico e para que a osmolaridade plasmática 

esteja em níveis ideais faz-se necessário que os glomérulos renais sejam capazes de 

exercer sua função de filtração sanguínea, visto que eles são os responsáveis por 

determinar a taxa de reabsorção e excreção de proteínas pela urina. Nessa conjuntura, a 

DRC é um distúrbio que afeta a manutenção da homeostase dado que ela pode ser 

caracterizada por uma lesão glomerular persistente que leva a diminuição gradual da TFG 

e consequentemente gera falhas no equilíbrio osmótico (Girndt, 2017; Vianna et al., 2011; 

Webster et al., 2017). 

Junto a esses achados, diversos outros autores ratificam a assertiva de que a DRC e 

seus tratamentos promovem distúrbios morfológicos e funcionais nos sistemas urinário e 

genital masculino. Em vista disso, as doenças renais, no geral, tornaram-se uma 

preocupação a nível mundial e nesse âmbito, segundo Bello et al. (2017) a DRC vem 

sendo dimensionada como um problema global de saúde pública e tem ganhado uma 

maior visibilidade por, além de ser o último estágio da insuficiência, perda progressiva e 

falência das funções renais, a incidência e prevalência bem como a taxa de mortalidade 

referentes à ela estão e continuarão aumentando de acordo com os dados e projeções da 

OMS e do GHO compilados por Webster et al. (2017).  

Segundo Bravo-Zúñiga et al. (2019) seu prognóstico é desfavorável, 

desenvolvendo-se muitas vezes de forma assintomática, o que demonstra a importância 

da correta avaliação da função renal e detecção precoce para que a lesão nos rins não 

progrida. Reafirmando essa ideia, Levin et al. (2017) asseguraram que o pregresso e 

consistente conhecimento dos fatores de risco permitiria um melhor planejamento e 

promoção da saúde entre a população, evitando assim que muitos avancem até o estágio 

terminal da doença renal (ESKD) e necessitem de algum tipo de terapia dialítica.  

Referente a possibilidade de acesso ao tratamento de escolha, a diálise, embora seja 

crucial para a sobrevida desses pacientes, Moura et al. (2015) apontaram que ela é 

inversamente proporcional ao aumento da prevalência, incidência e taxa de mortalidade 

supracitados, uma vez que os custos dos tratamentos são altíssimos. No Brasil, de acordo 
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com Sesso et al. (2017); Marinho et al. (2020), muitos pacientes acometidos pela DRC e 

que se encontram no ESKD somente têm acesso à terapia dialítica, a qual é crucial antes 

que se faça necessário o transplante renal, por conta da mesma ser oferecida integralmente 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

A problemática envolvida nessa questão gira em torno de que além de várias 

comorbidades estarem sendo estudadas como fatores de risco para o desenvolvimento da 

DRC, como Coelho et al. (2019); Correia et al. (2020) e Raina et al. (2020) investigaram 

em seus estudos, o tratamento ideal para os pacientes em ESKD também acaba gerando 

outros inconvenientes, como as fibroses intersticiais e calcificações vasculares, por 

exemplo. Sendo assim, corroborando com Hylander & Lehtihet (2015) os quais sugerem 

que os metabólitos urêmicos secundários à doença afetam os testículos, Bozzini et al. 

(2013) mostraram que de acordo com estudos, o tratamento prolongado de diálise ou com 

terapias farmacológicas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes aumentaram os 

níveis séricos de cálcio e fósforo de forma irreversível e as complicações ocasionadas a 

partir do excesso desses minerais são potencialmente fatais, entretanto, eles afirmaram 

ainda que, embora poucos sejam os dados publicados, o epidídimo não é um local comum 

de deposição de cálcio mas geralmente, quando ocorre, os pacientes idosos em terapia 

dialítica são os mais afetados. Reforçando a ideia de que o epidídimo não é um lugar usual 

de depósito de cálcio, Palmer & Clegg (2017) acrescentaram que os túbulos seminíferos 

foram os componentes afetados durante seu estudo observacional, onde passaram a 

apresentar fibrose intersticial e calcificações, fatores importantes que podem acarretar a 

infertilidade ou subfertilidade masculina. 

Altinbaş et al. (2016) reportaram um único caso de calcificação no epidídimo de 

um paciente jovem e afirmaram, em concordância com os outros autores já citados, que 

a hemodiálise é uma das razões da calcificação epididimal por conta das anormalidades 

do metabolismo e deposição de cálcio e fosfato. No estudo de caso, eles averiguaram que 

os testículos tinham aparência normal enquanto os parâmetros do sêmen eram anormais, 

apresentando oligospermia e astenospermia, o que corrobora com o trabalho de Hylander 

& Lehtihet (2015). Eles relataram ter encontrado pequenas calcificações no lúmen, 

interstício e na região subepitelial do epidídimo e deixaram claro a necessidade de mais 

estudos para que possa ser esclarecido se essas calcificações, principalmente no lúmen, 

podem ou não estar relacionadas a mudanças do epitélio de revestimento ou na 

composição do fluido tubular.  
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Como pôde ser constatado, as características pertinentes aos sistemas urinário e 

genital já são muito bem fundamentadas na literatura, mas no que tange a relação da DRC 

e as alterações que podem ocorrer nesses sistemas ocasionadas por ela e por seus 

tratamentos, as informações e estudos ainda não são muito bem elucidados. As disfunções 

sexuais, por exemplo, são queixas recorrentes de pacientes que se encontram em terapia 

dialítica. Para Delesalle et al. (2015) a diminuição da libido e a disfunção erétil devem 

estar relacionadas à redução da vascularização e alterações dos níveis hormonais; já de 

acordo com Van Ek et al. (2015) alterações incluindo os distúrbios ósseos e minerais e a 

anemia condicionados à DRC, as modificações no sistema endócrino e na função 

testicular, o meio urêmico, a presença de doenças preexistentes, os efeitos colaterais dos 

medicamentos e os fatores psicossociais são as condições que influenciam o aparecimento 

dessas disfunções. 

Adicionalmente, há estudos que mostram que o transplante renal pode melhorar os 

parâmetros hormonais, seminais e a vida sexual dos pacientes acometidos pela DRC em 

seu estágio final. Delesalle et al. (2015) e Eckersten et al. (2015) acrescentaram que após 

o transplante, os níveis de testosterona aumentaram, no entanto, permaneceram reduzidos 

em relação à população saudável, e esse aumento significativo foi diretamente 

proporcional à TFG. Eles relataram ainda que dois anos após o transplante houve a 

normalização dos parâmetros seminais, mas apesar disso, o uso de algumas medicações 

imunossupressoras que são necessárias para que o rim transplantado seja tolerado acabou 

afetando a função testicular, diminuindo, por exemplo, a contagem e motilidade dos 

espermatozoides de alguns pacientes. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Levando-se em consideração todos os artigos e dados levantados nesta revisão 

bibliográfica, é incontestável que a DRC bem como suas escolhas terapêuticas afetam o 

sistema genital masculino, entretanto, a forma com que prejudicam não é bem elucidada 

e descrita na literatura, de modo que poucos são os estudos que trazem informações 

relevantes a respeito das mudanças histopatológicas causadas por essa doença nos 

constituintes tanto do sistema urinário quanto do sistema genital masculino. 

Portanto, é de suma importância que sejam feitos mais estudos e pesquisas 

objetivando esclarecer se ou quais alterações morfológicas à nível celular ocorrem em 

pacientes com ESKD e quais são as consequências dessas modificações. Junto a isso, os 

estudos associados a novos conhecimentos talvez permitam o desenvolvimento de novas 

terapias que atuem em conjunto com a diálise ou após o transplante renal de forma que 

melhore a qualidade de vida desses pacientes. 
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