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Resumo
A demonstração clínica da função renal é primordial para a prática médica. A taxa de
filtração glomerular (TFG) é uma medição direta da função renal e é reduzida antes do
início dos sintomas de insuficiência renal. Determinar essa taxa é crucial para o diagnóstico
e estadiamento da doença renal crônica (DRC) e para a avaliação da resposta ao
tratamento. A TFG pode ser estimada utilizando-se equações matemáticas empíricas
baseadas na dosagem de creatinina sérica, como a MDRD e CKD-EPI. Seu uso tem sido
incentivado como um meio simples, rápido e viável da avaliação da função renal. O
objetivo deste estudo foi comparar a eTFG gerada pelas equações MDRD e CKD-EPI em
indivíduos não diagnosticados com DRC. Foram selecionados noventa pacientes atendidos
no Ambulatório do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). Entre os pacientes
selecionados para o estudo, a eTFG média obtida, utilizando-se as fórmulas CKD-EPI e
MDRD, foi de 91 ml/min/1,73 m2 (DP±28) e 93 ml/min/1,73 m2 (DP±41). A taxa global de
pacientes com eTFG <60 ml/min/1,73 m2, utilizando-se o cálculo do CKD-EPI, foi de 14%
e, com o MDRD, foi de 17%. Foi possível concluir que a TFG de pacientes ambulatoriais
apresentando ou não comorbidades pré-existentes pode ser estimada tanto pela equação
CKD-EPI quanto pelo estudo MDRD.
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INTRODUÇÃO
Estima-se que a doença renal crônica (DRC) afete de
10% a 15% da população adulta no mundo. Reconhecida
como um problema de saúde pública internacional,(1-4) pode
levar a sequelas graves, incluindo insuficiência renal, doença
cardiovascular, morte prematura e diminuição da qualidade
de vida.(5-8)
De acordo com a Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative (KDOQI) da National Kidney Foundation dos
Estados Unidos,(9) é portador de DRC todo indivíduo que

apresente taxa de filtração glomerular (TFG) < 60 ml/min/
1,73 m2 e que tenha, pelo menos, um marcador de lesão
do parênquima renal ou que apresente cronicidade por
um período de três meses ou mais.(10,11) Importa considerar
que a demonstração clínica da função renal é primordial
para a prática médica. A TFG é amplamente aceita como
indicador da função renal em pacientes saudáveis e
doentes e, nesse sentido, valores fidedignos são fundamentais para a tomada de decisão clínica mais correta.(12)
A TFG é uma medição direta da função renal e se
apresenta reduzida antes do início dos sintomas de
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insuficiência renal.(13) Determinar essa taxa é crucial para
o diagnóstico e estadiamento da DRC e para a avaliação
da resposta ao tratamento.(14,15)
O cálculo da estimativa da taxa de filtração glomerular (eTFG), usando fórmulas matemáticas empíricas,
tem sido incentivado como um meio simples, rápido e
viável para a avaliação da função renal.(16) As equações
mais empregadas e analisadas têm sido as dos estudos
MDRD e CKD-EPI.(17,18)
A equação Modification of Diet in Renal Disease
(MDRD) tornou-se o método preferido para a eTFG.(19,20)
No entanto, existe a preocupação em relação à validade
do estudo da equação MDRD quando aplicada além do
contexto clínico original em que foi estabelecida.(21) Essa
fórmula foi, inicialmente, desenvolvida em pacientes com
DRC conhecida, mas foi subsequente e amplamente
utilizada na população e em pessoas com diversos perfis
de risco cardiovasculares, apesar de não haver provas
de sua confiabilidade, como teste de triagem em pacientes sem DRC conhecida.(22-29) Embora a equação
MDRD seja recomendada para estimar a TFG,(11,30-32) a
Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration
(CKD-EPI) propôs, recentemente, uma equação alternativa, onde se aplicam coeficientes diferentes para as
mesmas quatro variáveis utilizadas na equação MDRD
(idade, sexo, raça e creatinina sérica).(17)
A equação CKD-EPI foi desenvolvida a partir dos
dados de dez estudos e validados utilizando-se os dados
obtidos de outros 16 estudos clínicos e surgiu para
reduzir o viés da equação MDRD, especialmente em
pacientes com eTFG ≥ 60 ml/min/1.73 m2, apesar da
precisão permanecer abaixo da ideal.(17)
O objetivo deste estudo foi comparar a eTFG
gerada pelas equações MDRD e CKD-EPI em indivíduos que não apresentam diagnóstico de doença renal
crônica, atendidos no ambulatório do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste).

Dados demográficos como sexo, idade, raça, diagnóstico prévio de doenças crônicas (hipertensão arterial e
diabetes) foram avaliados. Para a classificação dos pacientes em hipertensos e diabéticos foi utilizado, como
critério, o uso de qualquer medicação anti-hipertensiva e
de hipoglicemiantes orais ou insulina, respectivamente.
Amostras de sangue venoso, após jejum mínimo de
oito horas, foram coletadas. Os valores de creatinina sérica
foram medidos pela metodologia enzimática de química
seca, utilizando-se o analisador automatizado Vitros®
5.1 FS (Johnson & Johnson, Brasil). A calibração do método
foi procedida com o uso de um calibrador rastreável a
ID-MS (Isothope Dilution - Mass Spectometry), a fim de
se obterem resultados de creatinina mais próximos ao
valor real.
Para a medição da taxa de filtração glomerular
estimada (eTFG) foram utilizadas as equações disponíveis
em www.mdrd.com, onde a idade é expressa em anos e
a creatinina sérica em mg/dL, como a seguir:
MDRD – TFG (ml/min/1,73 m2) =186 x (Cr)1,154 x (Idade)0,203
x 1,212 (Afroamericano) x 0,742 (Mulher)
CKD-EPI – TFG (ml/min/1,73 m2)=141 x min (Cr/k,)α
x max (Cr/k,1)1,209 x 0,993Idade x 1,018 [Mulher] x 1,159
[Afroamericano]
Sendo: TFG: Taxa de Filtração Glomerular; Cr: Creatinina sérica;
α: - 0,329 para mulheres e - 0,411 para homens; min: mínimo de
creatinina sérica ou 1; máx: máximo de creatinina sérica ou 1.

A análise estatística dos dados foi realizada através
do software R versão 2.15.0 (R Development Core Team,
2012), sendo adotada uma significância de 5% para os
testes. Valores de p<0.05 foram considerados estatisticamente significativos para uma hipótese alternativa. As
variáveis foram resumidas em média ± desvio padrão.
Foi empregado o teste t-Student e teste Wilcoxon
para comparar as médias das taxas de filtração glomerular
estimada (eTFG) pelas equações MDRD e CKD-EPI.

MATERIAL E MÉTODOS
RESULTADOS
Foram selecionados noventa pacientes atendidos no
Ambulatório do Hospital Universitário do Oeste do Paraná
(HUOP), para o estudo clínico, após a aprovação pelo
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos
(Parecer nº 413.911). Os pacientes responderam a um
questionário e foram submetidos à coleta de sangue
venoso para dosagem sérica da creatinina. Neste estudo,
foram incluídos os pacientes com idade igual ou superior
a 18 anos e que concordaram espontaneamente em
participar da pesquisa. Os pacientes que relatavam
diagnóstico conhecido de insuficiência renal crônica não
foram incluídos no estudo.
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Noventa pacientes foram selecionados para o estudo,
sendo 35% (32) homens e 65% (58) mulheres. A eTFG
média foi obtida utilizando-se as fórmulas CKD-EPI e
MDRD, baseadas na creatinina.
A Tabela 1 mostra a TFG média, estimada pelas
fórmulas CKD-EPI e MDRD, na população total, de
acordo com os subgrupos: gênero, idade inferior ou
superior a 60 anos e presença de doenças crônicas
(diabetes e hipertensão). Não houve diferenças estatisticamente significativas na eTFG para a maioria dos
grupos avaliados, exceto na população masculina, onde
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a comparação mostrou diferenças significativas, com
eTFG de 85 ml/min/1,73 m2 e 71 ml/min/1,73 m2, utilizando-se as fórmulas CKD-EPI e MDRD, respectivamente.
Não foram observadas também diferenças significativas entre os grupos quando o critério empregado
para a comparação foi o número de pacientes com eTFG
<60 ml/min/1,73 m2 (Tabela 2).

DISCUSSÃO
Uma das equações mais utilizadas para estimar a
TFG tem sido o estudo MDRD,(33) sendo posteriormente
adaptada para o uso com valores de creatinina sérica
calibrados. Entretanto, seu desempenho parece ser
limitado, pois essa equação tende a subestimar a TFG
quando essa é superior a 60 ml/min/1,73 m2. Essa subestimativa sistemática é explicada pelo fato de que a equação
foi desenvolvida em indivíduos com DRC, o que limita sua
validade para indivíduos com TFG normal.(34)
A equação CKD-EPI foi recentemente desenvolvida
e parece ter melhor acurácia(17,35) que a equação MDRD.
Essa nova equação de estimativa demonstra a TFG mais
RBAC. 2015;47(4):147-52

precisamente do que a equação do estudo MDRD na maior
parte dos casos,(17,36-43) mas não em todos.(44,45) Além disso,
a equação CKD-EPI é considerada mais apropriada para
categorizar os indivíduos com risco para DRC e doença
cardiovascular, na população de meia idade, com função
renal normal ou próxima do normal.(46)
O desenvolvimento da equação CKD-EPI foi baseado nos dados de dez estudos de diferentes populações,
com um total de 8.252 indivíduos, dos quais 73% tinham
DRC e 29% apresentavam Diabetes Mellitus (DM). Foi
demonstrado que a equação CKD-EPI tem um desempenho melhor do que a equação MDRD, com menos
viés, melhor acurácia, mas ainda com uma precisão
baixa, especialmente nas faixas normais de TFG. Posteriormente, foi confirmado que a CKD-EPI tem um melhor
desempenho do que a MDRD em indivíduos com TFG
> 60 ml/min/1,73 m2.(18)
A equação CKD-EPI tem sido validada em diferentes
populações e tem mostrado um desempenho superior à
equação MDRD.(35,47-49) Outros estudos reforçam que a
acurácia para detectar a DRC parece ser maior com a
CKD-EPI do que com a MDRD.(46,50) Matsushita et al.,(46)
analisando uma população de indivíduos Afroamericanos
e brancos, demonstraram que 43,5% dos participantes
com estágio 3 de DRC (TFG estimada por MDRD de
45-49 ml/ min/1,73 m2) foram reclassificados como não
apresentando DRC quando aplicada a equação CKD-EPI.
White et al.(50) reclassificaram para a faixa normal aproximadamente 25% de indivíduos avaliados com a nova
equação. Nos dois estudos citados, os indivíduos que
foram reclassificados eram, na sua maioria, brancos,
mulheres e jovens. Já o estudo realizado por López Suárez
et al.(51) avaliou a equação CKD-EPI na população geral
sem doença renal conhecida.
Neste estudo, com a equação MDRD, a porcentagem
de homens com TFG <60 ml/min/1,73 m2 foi de 28% e a
de mulheres foi de 10%, e, com a equação CKD-EPI, foi
de 18% em homens e 12% em mulheres.
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Alguns trabalhos(21,52-55) têm demonstrado que, em
pacientes diabéticos com eTFG normal, a equação do
estudo MDRD subestima os valores de filtração glomerular,
o que a torna limitada para identificar os estágios mais
precoces da DRC. Da mesma forma, o desempenho da
equação CKD-EPI parece ser insatisfatório em pacientes
com DM, pela tendência a subestimar a TFG,(52) necessitando, por isso, de mais estudos. Nesta avaliação, as
médias da eTFG em paciente com DM obtidas pelas
equações MDRD e CKD-EPI não mostraram diferenças
relevantes.
Um estudo realizado por Gómez Marcos e colaboradores(56) mostrou que a média da eTFG, utilizando a
equação CKD-EPI, em pacientes hipertensos, é 4,37 ml/
min/1.73 m2, maior que a taxa obtida com a equação
MDRD.(22) Resultados semelhantes foram encontrados no
presente estudo, onde a eTFG média obtida de pacientes
hipertensos foi 80 ml/min/1,73 m2, empregando-se o
cálculo CKD-EPI, e 78 ml/min/1,73 m2, utilizando-se a
fórmula MDRD. Além disso, naqueles pacientes com eTFG
<60 ml/min/1,73 m2, o número de hipertensos classificados
com DRC foi maior pelo cálculo da equação MDRD (28%)
do que com a equação CKD-EPI (19%).
Schold et al.(57) demonstraram que, entre os pacientes
com idade < 60 anos, a classificação da DRC foi significativamente maior, utilizando a equação MDRD. Trinta e
cinco por cento dos pacientes foram classificados com
DRC com o estudo MDRD, enquanto que nenhum paciente
foi classificado com DRC quando utilizado o cálculo
CKD-EPI. Entre os pacientes com idade de 60 a 69 e 70
a 79 anos, foi observada uma diminuição da classificação
de DRC de 11% e 3%, respectivamente, ao se empregar
o cálculo CKD-EPI. Resultado semelhante, em relação
aos pacientes idosos, foi obtido neste trabalho (redução
de 7% na classificação de DRC, utilizando-se a equação
CKD-EPI). Porém, quando foram avaliados os pacientes
com idade < 60 anos, a diferença na classificação de
pacientes com DRC e na eTFG média não foi significativa.
No presente estudo, a comparação das médias da
eTFG, tanto na população global quanto nos subgrupos,
também não demonstrou diferenças estatísticas significativas, com exceção da comparação do subgrupo masculino, onde foi observada uma diferença na média da
eTFG, a qual apresentou valores de 85 ml/min/1,73 m2
(DP±26), utilizando o cálculo CKD-EPI, e de 71 ml/min/
1,73 m 2 (DP±28), com o estudo MDRD. Porém, a
comparação das médias das eTFG em pacientes com
eTFG <60 ml/min/1,73 m2 demonstrou não haver diferenças
estatísticas significativas, tanto nos subgrupos quanto na
população total.
Importa mencionar que a principal limitação deste
estudo foi a falta de conhecimento do valor TFG verdadeira,
pois não foi realizada uma medida direta por um método
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padrão. Portanto, não é possível identificar qual foi a
fórmula que estimou a TFG mais próxima ao valor real.

CONCLUSÃO
Muitas limitações podem ser enumeradas para se
chegar a uma equação conveniente pela qual se pode
diagnosticar, de forma precoce, a DRC, bem como
otimizar o monitoramento de pacientes em tratamento.
No entanto, deve-se considerar o uso dessas equações
na rotina do laboratório, pois podem produzir resultados
mais próximos ao verdadeiro e identificar lesões renais
mais precocemente, reduzindo as taxas de morbimortalidade.
Abstract
The renal function markers are very important to medical practice.
The glomerular filtration rate (GFR) is a direct measure of the renal
function and will decrease before renal failure symptoms start.
Determining the GFR is essential for diagnosis chronic kidney
disease (CKD) and evaluating treatment response. The GFR can be
estimated with the empirical mathematics equation MDRD and CKDEPI, based on serum creatinine measurements, and has been
encouraged as a simple, rapid and available method for renal function
evaluation. Our objective was to compare the eGFR generated by
MDRD and CKD-EPI equations among non CKD diagnosed patients.
90 outpatients who were served at university hospital of West Paraná
(HUOP) were selected. Among selected patients, the mean eGFR
obtained with CKD-EPI and MDRD was, 91 ml/min/1,73 m2 (DP±28)
and 93 ml/min/1,73 m2 (DP±41) respectively. The global rate of
patients with eGFR <60 ml/min/1,73 m2 using CKD-EPI was 14%
(13) and using MDRD was 17%(15). We conclude that the GFR from
outpatients with or without comorbidity can be estimated by CKDEPI and MDRD equations.
Keywords
Renal function; Glomerular Filtration Rate (GFR); Chronic Kidney
Disease (CKD); Creatinine; MDRD; CKD-EPI
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