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O Curso de especialização em nefrologia Multidisciplinar tem como 
objetivo promover a capacitação de profissionais da saúde no âmbito da 
atenção primária visando o cuidado integral e ações de prevenção à doença 
renal. Busca, ainda, desenvolver e aprimorar competências clínicas/gerenciais 
na prevenção e no tratamento do usuário do SuS que utiliza a Rede assistencial 
de Saúde.

Este Curso faz parte do Projeto de Qualificação em Nefrologia 
Multidisciplinar da una-SuS/uFMa, em parceria com a Secretaria de 
atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SaS/MS), a Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da educação na Saúde (SGTeS/MS) e o apoio do departamento 
de epidemiologia e Prevenção de doença Renal da Sociedade Brasileira de 
nefrologia.

essa iniciativa pioneira no Brasil contribuirá também para a produção 
de materiais instrucionais em nefrologia de acordo com as diretrizes do 
Ministério da Saúde, disponibilizando-os para livre acesso por meio do acervo 
de Recursos educacionais em Saúde - aReS. esse acervo é um repositório 
digital da una-SuS que contribui com o desenvolvimento e a disseminação 
de tecnologias educacionais interativas.

O modelo pedagógico enquadra-se na modalidade de educação a 
distância (EAD) que possibilita o acesso ao conhecimento, mesmo em locais 
mais remotos do país, e integra profissionais de nível superior que atuam nos 
diversos dispositivos de saúde. estamos associando tecnologias educacionais 
interativas e os recursos humanos necessários para disponibilizar a você, nosso 
discente, materiais educacionais de alta qualidade, que facilitem e enriqueçam 
a dinâmica de ensino-aprendizagem.

esperamos que você aproveite todos os recursos produzidos para este 
curso.

Abrace esse desafio e seja bem-vindo!

Profª. Dra. Ana Emília Figueiredo de Oliveira
Coordenadora Geral da una-SuS/uFMa

Prof. Dr. Natalino Salgado Filho 
Coordenador do Curso de especialização em nefrologia 
Multidisciplinar da una-SuS/uFMa

O CURSO

https://ares.unasus.gov.br/acervo/
https://ares.unasus.gov.br/acervo/
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APRESENTAÇÃO

Olá aluno (a)!

nesta unidade iremos abordar os principais métodos 
diagnósticos para doença renal crônica. Por ser uma doença 
assintomática na maior parte de sua evolução, há necessidade 
de associar à avaliação clínica dos pacientes (incluindo história 
clínica e exame físico), a realização de exames laboratoriais 
que possibilitem a mensuração da filtração glomerular, que é 
principal indicador do funcionamento renal na prática clínica. 
A filtração glomerular também pode ser estimada por meio de 
fórmulas matemáticas que apresentam uma boa correlação com 
os métodos laboratoriais mais fidedignos. Havendo necessidade 
de aprofundar a investigação, exames de imagem e biópsia 
renal podem ser utilizados para confirmar alguns diagnósticos 
nefrológicos.

Boa leitura!
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1 aVaLiaÇÃO CLÍniCa

no atendimento nefrológico, a 
história clínica do paciente tem um 
lugar bem definido e é de fundamental 
importância. Mesmo que, à primeira vista, 
pareça fornecer poucas informações, 
devemos dar atenção especial à história 
do paciente, complementada com 
interrogatório dirigido pelo profissional 
de saúde e avaliação de antecedentes 
pessoais e familiares.

em algumas doenças renais, a coleta cuidadosa de informações neste 
primeiro contato, por vezes, permite-nos praticamente definir o diagnóstico 
de condições, a partir de uma história detalhada e devidamente orientada.

O exame físico em nefrologia pode ser fundamental para o 
diagnóstico, como no caso da hipertensão arterial sistêmica (constatação 
de níveis elevados de pressão arterial) e suspeição de possíveis etiologias 
(diferenças de pressão arterial entre os membros, presença de sopro 
abdominal, assimetria de pulsos à palpação, entre outros), motivo pelo 
qual um exame tão completo quanto possível é recomendável. em outras 
situações, como na avaliação de doenças glomerulares, pode-se suspeitar 
de lúpus eritematoso sistêmico, como provável doença de base, a partir 
de alguns achados do exame físico (manchas características na pele, rash 
malar e indícios de vasculite cutânea, por exemplo), particularmente se 
outros dados obtidos junto ao paciente fortalecerem esta suspeita.

não se deve esquecer que na avaliação dos antecedentes pessoais, 
enfatizando-se doenças prévias e hábitos de vida, muitas vezes contém a 
possível etiologia da doença renal que se está investigando. alguns pacientes 
apresentam suscetibilidade aumentada para doença renal, sendo considerados 
como grupos de risco. dentre estes, incluem-se os hipertensos, os diabéticos, 
os idosos e os pacientes com doença cardiovascular. O mesmo pode-se dizer 
em relação aos antecedentes familiares, ressaltando-se que a pesquisa de 
doença renal crônica na família é de extrema relevância no diagnóstico das 
doenças hereditárias (doença renal policística do adulto), por exemplo.
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a doença renal policística do adulto é uma desordem genética, 
caracterizada pelo desenvolvimento e crescimento de cistos renais, que 
culminam com a falência renal na meia-idade. Outras manifestações 
clínicas associadas incluem cistos hepáticos e pancreáticos, 
hipertensão, aneurismas cerebrais e defeitos cardiovasculares. 
Geneticamente heterogênea, na maioria dos casos (aproximadamente 
85%) são mutações no gene PKd1, localizado no cromossomo 16, 
com o segundo gene, PKd2, localizado nos intervalos do cromossomo 
quatro, respondendo por 15% das mutações, ambos já sequenciados 
e caracterizados. as duas principais formas de doença renal policística 
são distinguidas por seus padrões de herança genética, dominante ou 
recessiva. a forma dominante (dRPad) manifesta-se com alterações 
da função renal, hipertensão, dor lombar e insuficiência renal. 
aproximadamente 50% dos pacientes evoluem com doença renal 
crônica (dRC) a partir dos 60 anos. a forma recessiva (dRPaR) é muito 
mais rara do que a dominante, e muitas vezes causa a morte do feto 
ainda no útero ou durante o primeiro mês de vida. Os sinais e sintomas 
da doença, caso o doente sobreviva, são aparentes já no nascimento 
ou primeira infância.

Fonte: Adaptado de: MILANI, Vagner et al. Doença renal policística do adulto: uma 
atualização. Revista HCPA, v. 27, n. 1, p. 26-29, abr. 2007.

Também é importante conhecer quais as medicações o paciente está 
usando ou usou no passado. esta informação auxilia tanto na aderência do 
paciente ao tratamento quanto no ajuste de medicações segundo o estágio 
da filtração glomerular e potencial de nefrotoxicidade.

além disso, é aconselhável que sempre iniciemos a 
avaliação do paciente com uma visão clínica abrangente, 
médica e multidisciplinar, para nada deixar escapar. 
Certamente, algumas manifestações mais especificamente 
relacionadas à doença renal predominarão, como é o 
caso de hipertensão arterial e suas complicações, edemas, 
sintomatologia urêmica, entre outras. Outra patologia 
importante é o diabetes mellitus, considerado a causa mais 
frequente de doença renal crônica no mundo e a segunda 
etiologia mais comum entre os pacientes em diálise no 

O que é a doença 
renal policística?
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Brasil. Pacientes com nefropatia diabética também apresentam complicações 
importantes como disfunção endotelial e eventos cardiovasculares.

Por outro lado, a frequência com que certas doenças aparecerão 
dependerá da idade, sexo, raça do paciente, condições sociodemográficas 
e mesmo de características do serviço médico que o paciente recebe. 
Vale ressaltar que as doenças renais envolvem um amplo espectro de 
manifestações e interações, e seria pretensioso descrever o que investigar 
em todos os casos.

no que se refere à idade, por exemplo, em crianças, as manifestações 
clínicas poderão ser particularmente diferentes daquelas observadas em adultos, 
fazendo-se necessário um conhecimento adequado de suas características de 
crescimento e desenvolvimento, para não deixar escapar diagnósticos pouco 
conhecidos de boa parte dos médicos, como as tubulopatias na infância. Há 
evidências clínicas que apontam uma provável tubulopatia, dentre as quais 
merecem destaque vômito, desidratação recorrente, acidose metabólica 
hiperclorêmica, baixa estatura, poliúria e deformidades ósseas. 

além disso, anomalias congênitas renais e do aparelho urinário são mais 
frequentes do que os defeitos em qualquer outro sistema no corpo. alterações 
que impedem o fluxo normal da urina podem favorecer o desenvolvimento de 
infecções, formação de cálculos, dentre outras patologias. Consequentemente, 
se não acompanhados com cautela, estes processos podem interferir na função 
renal e no seu declínio no decorrer dos anos.

alguns pacientes, por sua vez, mostrar-se-ão completamente 
assintomáticos, principalmente nos estágios iniciais da doença. dessa forma, 
a existência de doença renal pode ser detectada pelo achado incidental de 
alterações urinárias ou elevação de creatinina sérica em exames realizados por 
outras razões. Alterações funcionais (taxa de filtração glomerular) e estruturais 
(hematúria, proteinúria) devem ser sempre investigadas, pois são componentes 
importantes no diagnóstico da doença renal.

além da avaliação baseada em informações obtidas 
por meio da história clínica completa e do exame físico 
do paciente, assim como dos exames laboratoriais de uso 
mais frequente em nefrologia, não podem ser esquecidos 
os exames realizados para análises mais específicas (por 
exemplo, para avaliação da capacidade renal de concentrar 
e acidificar a urina) e os exames de imagem.

Por fim, a biópsia renal tem valor inquestionável 
no diagnóstico de diversas doenças renais, sendo 
imprescindível, em algumas delas, para definição não só 
do diagnóstico como do prognóstico e do tratamento.
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2 aVaLiaÇÃO LaBORaTORiaL

Nunca é demais ressaltar a importância da 
avaliação laboratorial no diagnóstico e seguimento da 
maior parte dos distúrbios renais, de modo que seleção 
e interpretação adequadas dos exames são essenciais 
para o devido atendimento ao paciente com doenças 
renais. 

a seguir, serão descritos os exames mais 
importantes e/ou de uso mais frequente na avaliação 
laboratorial em nefrologia, tendo sempre em mente 
os aspectos e aplicações clínicas relevantes nessas 
situações.

2.1 avaliação da função renal
A taxa de filtração glomerular 

(TFG) é o melhor teste para avaliar 
o nível de função renal. ela pode 
ser medida de forma precisa pela 
depuração de substâncias exógenas. 
Dentre estas substâncias, a inulina é 
considerada o padrão-ouro na avaliação 
da filtração glomerular. Outros 
compostos como o iotalamato-i125, 
ácido etilenodiaminotetra-acético-Cr51 
(edTa), ácido dietilenotriaminopenta-
acético-Tc99m (dTPa) e iohexol também 

merecem destaque. no entanto, os testes que utilizam esses marcadores 
apresentam algumas desvantagens, como alto custo e execução trabalhosa, 
além de alguns envolverem radioatividade, com a consequente necessidade 
de um manuseio especial associado ao problema da disponibilidade limitada 
(KiRSZTaJn; niSHida, 2009; KiRSZTaJn; SCHOR, 2011; SaLGadO et al., 2010).

É preciso deixar claro que esses métodos não 
são frequentemente utilizados na prática clínica. Na 
rotina médica, utiliza-se de fato a creatinina sérica e/
ou sua depuração para a avaliação da “função renal”, 
ou mais precisamente da taxa de filtração glomerular 
(KIRSZTAJN; NISHIDA, 2009).



19

Especialização em Nefrologia Multidisciplinar

2.1.1 Creatinina sérica e depuração de creatinina

Para entender a taxa de filtração glomerular é importante identificar as 
etapas de produção e excreção da creatinina. Acompanhe o infográfico abaixo:

Figura 1 - Geração de creatinina a partir da creatina muscular e a depuração renal - filtração 
glomerular e secreção tubular.

Para medir a taxa de filtração glomerular com precisão, é necessário medir 
a taxa de depuração de uma substância que seja completamente filtrada nos 
glomérulos e não seja reabsorvida, secretada ou metabolizada pelos túbulos 
renais (KiRSZTaJn; SCHOR, 2011; SaLGadO et al., 2010).

Para entender a taxa de filtração glomerular é importante identificar 
as etapas de produção e excreção da creatinina na insuficiência renal. Leia o 
infográfico abaixo:

A creatinina geralmente é produzida em uma taxa constante no 
organismo (dependendo da dieta e massa muscular).

A creatinina é um resíduo produzido nos 
músculos de uma substância chamada creatina, 
que faz parte das reações que produzem a 
energia necessária para a contração muscular. 

A creatinina é uma molécula endógena, livremente filtrada 
pelo glomérulo (sendo também secretada pelos túbulos 
renais em quantidades muito pequenas). A depuração 
plasmática de creatinina (clearance) é então uma aproxi-
mação muito boa da TFG.

A produção de 
creatinina ocorre 
em uma velocidade 
relativamente 
constante e é 
quase toda 
excretada pelos 
rins.

Fibra muscular

Creatinina

Glomérulo com 
funcionamento 
normal
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Figura 2 - Insuficiência renal (diminuição da taxa de filtração glomerular).

a creatinina sérica ou plasmática (ao longo do texto vai ser referida 
apenas como sérica) é um indicador útil na avaliação de função renal; ela dá 
informação sobre a taxa de filtração glomerular, embora tenha suas limitações 
e sua dosagem possa sofrer interferências. (Figura 3) 
Figura 3 - Possíveis fatores que podem interferir nos resultados da dosagem da creatinina 

sérica.

em indivíduos que se encontram em uso de uma dieta constante, em 
virtude da constância relativa de produção e excreção, a concentração de 
creatinina no plasma varia relativamente pouco. 

Em geral, a produção de creatinina se mantém normal nos estágios iniciais da doença renal. Em pacientes 
idosos, paraplégicos e desnutridos com doença renal existe usualmente menor produção de creatinina do 
que no indivíduo normal, por menor ingestão proteica e por perda de massa muscular.

A creatinina é um resíduo produzido nos músculos de uma 
substância chamada creatina, que faz parte das reações que 
produzem a energia necessária para a contração muscular. 

Os níveis sanguíneos de creatinina 
aumentam na insuficiência renal porque 
ocorre diminuição da filtração desta 
substância pelos rins. Por isso, é utilizada 
como marcador da função renal.

Fibra muscular

Creatinina

Métodos diferentes de dosagem 
em diferentes laboratórios

Valores de referência que diferem em 
função dos métodos adotados

Alguns medicamentos e outras
substâncias interferem nos resultados 
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a creatinina é quase exclusivamente um produto do metabolismo da 
creatina e da fosfocreatina no músculo esquelético. Portanto, os valores 
de referência da creatinina variam com a massa muscular do indivíduo; 
sendo diferentes para crianças, mulheres e homens adultos. Os resultados 
laboratoriais da creatinina sérica devem ser interpretados com cautela em 
pacientes idosos, obesos, desnutridos, vegetarianos, paraplégicos, com 
doenças musculoesqueléticas, acamados ou severamente doentes (SaLGadO 
et al., 2010). 

É importante também frisar que no 
paciente com doença renal crônica, existe 
usualmente menor produção de creatinina do 
que no indivíduo normal, por menor ingestão 
proteica e por perda de massa muscular.

ATENÇÃO!
a relação da creatinina sérica com a TFG não é uma relação direta, 

o que significa que o nível de creatinina só aumentará após a TFG ter 
decaído para cerca de 50%-60% de seu nível normal. este intervalo cego 
da creatinina sérica e sua dificuldade em detectar leves reduções da TFG 
podem levar a atrasos no diagnóstico e no tratamento da doença renal 
(KiRSZTaJn, 2006).

no intuito de superar as limitações do uso da creatinina sérica 
isoladamente, procurou-se avaliar com maior precisão a taxa de filtração 
glomerular por meio da depuração de creatinina. Para isso são feitas dosagens 
de creatinina no sangue e na urina; é preciso também fazer uma coleta de urina 
cuidadosamente cronometrada (ou seja, com tempo de coleta corretamente 
identificado), e utiliza-se a seguinte fórmula:

depuração de creatinina = [creatinina urinária (mg/dL) x volume urinário 
(ml/min)] / [creatinina sérica (mg/dL)]

ATENÇÃO!
depuração de creatinina também é conhecida como clearance de 

creatinina.
Como o tempo da coleta de urina é realizada em horas, necessita-se 

fazer uma conversão deste tempo para minutos, pois o resultado deve ser 
expresso em ml/min.

Vale salientar que sabidamente o valor da depuração de creatinina 
não corresponde exatamente à taxa de filtração glomerular, pois a creatinina 
não é apenas filtrada pelos glomérulos. Aproximadamente 10%-15% da 
creatinina urinária provêm da secreção tubular renal, a qual pode aumentar 
consideravelmente com o declínio da função renal. Alguns medicamentos, 
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como cimetidina e trimetoprima, bloqueiam a secreção tubular de creatinina, 
levando ao aumento da concentração plasmática real.

ATENÇÃO!
O padrão-ouro para a avaliação da taxa de filtração é a depuração 

de inulina, o que quer dizer que ela corresponderia ao verdadeiro valor da 
taxa de filtração glomerular e é utilizada como referência na comparação 
com outras medidas.

assim, quando se compara a depuração de creatinina com a de inulina, 
a depuração de creatinina apresenta resultados superiores aos da depuração 
de inulina. 

Considerando o resultado da depuração, não é preciso que a coleta de 
urina seja realizada por períodos prolongados, a qual é, também, motivo de 
imprecisão. assim, usam-se cada vez mais fórmulas para estimar a depuração 
de creatinina na prática diária. 

ATENÇÃO!
a coleta por períodos prolongados adiciona mais um elemento 

para imprecisão, quando as coletas não são feitas de forma correta, por 
exemplo, não incluindo algumas micções ou não informando o período 
certo de tempo em que aconteceu a coleta. alguns pacientes têm maior 
dificuldade de realizar tais coletas, como pacientes com retardo mental, 
crianças e idosos, entre outros.

2.1.2 Estimativas da taxa de filtração glomerular

as equações para estimativa da taxa de 
filtração glomerular acrescentam informações 
à simples dosagem de creatinina sérica. na 
verdade, o que essas equações fazem é incluir 
na análise do resultado da creatinina dados 
antropométricos, para adequar cada resultado às 
características do indivíduo, e pode constituir-se 
em auxílio importante para detecção de déficit 
de função renal. em alguns casos, elas incluem 
outros exames laboratoriais adicionais ou em 
substituição à creatinina. 

em outras palavras, as estimativas da função renal, por meio de equações, 
segundo Simonsen et al (1985); Levey et al (1999); Bostom; Kronenberg; Ritz 
(2002); Myers et al (2006), baseiam-se em características individuais, como 
idade, sexo, raça e peso, e em índices bioquímicos, entre os quais se destaca 
a creatinina sérica, embora também sejam usadas a ureia e a albumina na 
fórmula mais completa do MdRd, além de outros marcadores laboratoriais 
que se tornaram disponíveis mais recentemente, como a cistatina C (SaLGadO  
et al., 2013).
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É interessante lembrar que algumas dessas fórmulas foram criadas para 
prever a depuração de creatinina e outras para prever a taxa de filtração 
glomerular (KiRSZTaJn; SCHOR, 2011; PeRROne; MadiaS; LeVeY, 1992).

a seguir, encontram-se algumas das fórmulas utilizadas para a avaliação 
da taxa de filtração glomerular.

Para adultos

1) Equação de Cockcroft-Gault

nesta fórmula, a idade deve ser incluída em anos; o peso corpóreo, em 
quilogramas (Kg); e a creatinina sérica, em mg/dL.

depuração de creatinina = [(140 – idade) × peso] / creatinina sérica × 72 
(× 0,85 para mulheres)

ATENÇÃO!
a equação de Cockcroft-Gault faz uma estimativa da depuração de 

creatinina. O resultado assim obtido deve ser corrigido para a superfície 
corporal de 1,73m2. 

SAIBA MAIS!
Para conhecer a equação de Cockcroft-Gault, acesse: http://goo.

gl/6WcnXb.

2) Equação do MDRD

MDRD 1 (completa)
Taxa de filtração glomerular= 170 x creatinina-0,999 x idade-0,176 x 

Bun-0,170 x albumina-0,318 x 0,762 (se mulher) x 1,18 (se afro-americano)         
as dosagens de creatinina, Bun (nitrogênio ureico) e albumina são 

séricas.

MDRD 2 (equação abreviada usada se calibração for feita com 
padrão convencional)

Taxa de filtração glomerular= 186 x creatinina sérica-1,154  x idade-0,203 
x 0,742 (se mulher) x 1,212 (se afro-americano)

MDRD 3 (equação abreviada usada se padrão de referência rastreável 
para IDMS).

Taxa de filtração glomerular= 175 x Crs-1,154 x idade-0,203 x 0,742 (se 
mulher) x 1,212 (se afro-americano).

OBSERVAÇÃO:
esta última equação deve ser usada quando a dosagem de creatinina 

for calibrada em relação ao método baseado em diluição isotópica e 
espectrometria de massa (idMS).

http://goo.gl/6WcnXb
http://goo.gl/6WcnXb
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SAIBA MAIS!

Para conhecer a equação do MdRd, acesse: http://goo.gl/22Yiuk.

ATENÇÃO!
entre os aspectos metodológicos relacionados ao uso dessas 

equações, vale destacar:

3) Equação do CKD-EPI

Raça Gênero Creatinina sérica 
(mg/dL)

Equação (idade ≥ 18 
anos)

negro Feminino ≤ 0,7 TFG= 166 × (Scr/0,7)-0,329 × 
(0,993)idade

negro Feminino > 0,7 TFG= 166 × (Scr/0,7)-1,209 × 
(0,993)idade

negro Masculino ≤ 0,9 TFG= 163 × (Scr/0,9)-0,411 × 
(0,993)idade

negro Masculino > 0,9 TFG= 163 × (Scr/0,9)-1,209 × 
(0,993)idade

Branco ou 
outro Feminino ≤ 0,7 TFG= 144 × (Scr/0,7)-0,329 × 

(0,993)idade

Branco ou 
outro Feminino > 0,7 TFG= 144 × (Scr/0,7)-1,209 × 

(0,993)idade

Branco ou 
outro Masculino ≤ 0,9 TFG= 141 × (Scr/0,9)-0,411 × 

(0,993)idade

Branco ou 
outro Masculino > 0,9 TFG= 141 × (Scr/0,9)-1,209 × 

(0,993)idade

Equação CKD-EPI expressa em fórmula única:

TFG= 141 × min (Scr /κ, 1)α × max(Scr /κ, 1)-1,209 × 0,993idade × 
1,018 [se feminino] × 1,159[se negro]

Onde: Scr é creatinina sérica em mg/dL,K é 0,7 para gênero feminino e 
0,9 para masculino, α é -0,329 para gênero feminino e -0,411 para masculino, 
min indica o minímo de Scr /κ ou 1, e max indica o máximo de Scr /κ ou 1.

estudo realizado no Brasil demonstrou que não é necessária a correção 
para raça na nossa população quando utilizadas as equações do MdRd e do 
CKd-ePi (ZanOCCO et al., 2012).

as equações do MdRd e do CKd-ePi fazem estimativa da taxa de 
filtração glomerular.

atualmente, recomenda-se estimar a TFG a partir da creatinina sérica 
utilizando a equação CKd-ePi como melhor método para o diagnóstico, 
classificação e acompanhamento da progressão da doença renal crônica.

http://goo.gl/22YIUk
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a utilização de equações baseadas no nível sérico da creatinina, ou de 
qualquer outra substância, pressupõe que o método utilizado para determiná-
la seja equivalente ao utilizado no serviço que desenvolveu a equação. Caso 
contrário, correções necessitam ser introduzidas.

SAIBA MAIS!
Para conhecer mais sobre a equação CKd-ePi expressa em fórmula 

única, acesse: http://goo.gl/WXqbSt

Para crianças e adolescentes

Recomenda-se que a estimativa da taxa de filtração glomerular seja 
calculada utilizando o valor da creatinina sérica com duas casas decimais 
(MOReiRa; KiRSZTaJn; 2006).

No que se refere aos resultados das estimativas da taxa de filtração 
glomerular: - Recomenda-se liberar os níveis da TFG estimada para valores 
abaixo de 60 mL/min/1,73 m2. 

- Os valores acima de 60 são apenas descritos como superiores a 60 mL/
min/1,73 m2, porque se observou maior inexatidão nos valores da estimativa 
quando superiores a 60 mL/min/1,73 m2.

- A quantificação da taxa de filtração glomerular, quando se encontra 
abaixo de 60 mL/min/1,73 m2, tem mais implicações clínicas na classificação 
da função renal (MOReiRa; KiRSZTaJn; JBn, 2006).

Fórmula de Schwartz

Taxa de filtração glomerular= [altura x K] / creatinina sérica 
nesta, a altura deve ser incluída em centímetros (cm) e a creatinina sérica, 

em mcmol/L.
Seguem valores da constante K:
K: 38, utilizada para idade superior a um ano;
K: 48, utilizada para adolescentes.
Para facilitar o uso, os cálculos de tais estimativas com a inserção de 

dados individuais encontram-se disponíveis em sites e em aplicativos para 
celulares.

em crianças deve-se dar preferência à estimativa depuração em vez de 
usar simplesmente a dosagem direta da creatinina sérica.

ATENÇÃO!
as estimativas da TFG foram desenvolvidas em situações de 

estabilidade da creatinina sérica. Sabe-se que seu nível sérico é dependente 
de vários fatores, tais como geração muscular, dieta, secreção tubular e 
eliminação extrarrenal pelo trato gastrointestinal, fatores esses que não 
são considerados determinantes da TFG. É preciso conhecer as situações 
clínicas em que as estimativas são menos fidedignas.

Alterações hemodinâmicas, seja por progressão ou regressão da 
doença renal, em prazo de alguns dias, são exemplos de situações de 
instabilidade da função renal.

http://goo.gl/WXqbSt
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SAIBA MAIS!
Para conhecer mais sobre o assunto, acesse: http://goo.gl/4ixwiS

• Ureia

a dosagem sérica de ureia é menos útil do que a de creatinina no que se 
refere à avaliação de função renal propriamente dita, mas serve também como 
um indicador do grau de catabolismo proteico. 

Outra aplicação clínica da determinação da ureia advém do conhecimento 
de que a depuração de ureia geralmente é inferior à de inulina. Já a de creatinina 
é, em média, superior à de inulina e essa diferença acentua-se à medida que 
o paciente perde função renal. assim, a ureia é bastante utilizada na avaliação 
de pacientes com doença renal crônica em fase terminal, juntamente com a 
creatinina sérica, inclusive por meio da determinação das suas depurações. 
Considerando-se que a média aritmética de ambas se aproxima da depuração 
de inulina, essa média mostra-se um indicador mais fidedigno da função renal 
nessa fase (KiRSZTaJn; SCHOR, 2011).

• Cistatina C

nas últimas décadas, os pesquisadores 
têm empregado um grande esforço na busca 
por novos biomarcadores que possam identificar 
de forma mais precoce a perda da função renal. 
neste cenário, surge a cistatina C, uma proteína 
de pequeno peso molecular, produzida em ritmo 
constante no organismo, livremente filtrada 
pelos rins e metabolizada nos túbulos proximais. 
Portanto, quantidades mínimas da cistatina C 
estão presentes na urina e sua depuração não 
pode ser calculada.

a cistatina C como medida direta da TFG é 
menos influenciada pelas variáveis: idade, sexo, 
raça, massa muscular e atividade física, do que 
a creatinina (BaXMann et al., 2008). a adição 
desses coeficientes demográficos aos níveis da 
creatinina melhoram consideravelmente a forma 
de estimar a TFG, enquanto que aos níveis da 
cistatina C praticamente nada influenciam.

a habilidade da cistatina C em detectar 
pequenas reduções da função renal em pacientes 
com TFG 60-90 mL/min/1,73m2, mesmo com níveis 
de creatinina dentro da normalidade, originou o 
termo doença renal pré-clínica. assim, a cistatina 
C tem-se tornado uma alternativa prática para a 
avaliação da função renal em relação à creatinina 
sérica, tanto em adultos quanto em crianças 

http://goo.gl/4ixwIS


27

Especialização em Nefrologia Multidisciplinar

(KiRSZTaJn; SCHOR, 2011; GaBRieL; niSHida; KiRSZTaJn, 2011; SHLiPaK; 
MaTTeS; PeRaLTa, 2013). a cistatina C apresenta-se também como um 
marcador fidedigno no monitoramento da função renal em pacientes idosos, 
hipertensos e diabéticos, correlacionando-se fortemente com marcadores 
precoces de lesão renal como a microalbuminúria (SaLGadO; FRanCa et al., 
2013). em pacientes com idade muito avançada, equações para estimativa 
da TFG que combinam cistatina C e creatinina séricas têm obtido melhores 
resultados na classificação dos pacientes com doença renal (LOPES et al., 
2013). de modo interessante, a cistatina C também tem sido considerada uma 
forte preditora de eventos cardiovasculares e mortalidade, associando-se com 
aterosclerose e inflamação, principalmente em pacientes com doença renal 
crônica (SaLGadO; SOuZa; SaLGadO, 2013).

algumas situações clínicas, como doenças da tireoide não controladas, 
patologias que envolvem replicação celular aumentada e terapia com 
glicocorticoides podem influenciar os valores séricos da cistatina C como 
marcador de função renal (SHLiPaK; MaTTeS; PeRaLTa, 2013). Porém, em 
pacientes com nefrite lúpica submetidos à corticoterapia, esta interferência 
não foi observada (SiLVa et al., 2011). embora exista também relato de uma 
possível influência da adiposidade nos seus níveis séricos, a sua utilização na 
avaliação da função renal em pacientes obesos ou mesmo naqueles submetidos 
à cirurgia bariátrica tem demonstrado bons resultados (SaLGadO; SaLGadO; 
neVeS, 2012; FRanCa et al., 2014; SaBanaYaGaM et al., 2014; SaLGadO; 
SaLGadO, 2014).

em resumo, a dosagem da cistatina C sérica 
somente é sugerida quando se deseja confirmar o 
diagnóstico de doença renal em pacientes adultos 
sem marcadores de lesão renal e com TFG 45-59 mL/
min/1,73m2. Testes adicionais como cistatina C ou 
medidas padrão-ouro da TFG são também recomendados 
em algumas circunstâncias específicas, como perda da 
acurácia da TFG estimada pela creatinina e ajustes de 
doses terapêuticas de substâncias nefrotóxicas. Se a 
cistatina C for utilizada no diagnóstico da doença renal, 
recomenda-se o uso de equações para estimativa da 
TFG com a creatinina em vez de utilizá-la isoladamente. 
Atualmente, os grandes obstáculos que dificultam 
a inserção da cistatina C sérica na prática clínica são 
o alto custo comparado à dosagem da creatinina e o 
difícil acesso aos padrões de calibração internacional 
exigidos para a utilização de suas equações estimativas.
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2.1.3 Marcadores iodados ou não
Entre os marcadores iodados utilizados para avaliar a taxa de filtração 

glomerular, encontram-se o iohexol e o iotalamato. O iohexol é um contraste 
não radioativo eliminado quase exclusivamente por filtração glomerular, 
levando vantagem sobre os métodos já em uso, como as depurações 
plasmáticas de edTa ou dTPa, por dispensar os cuidados envolvidos no 
manuseio de radioisótopos (KiRSZTaJn; SCHOR, 2011).

SAIBA MAIS!
1- Avaliação da função e da lesão renal. J Bras Patol Med Lab • v. 

43 • n. 5 • p. 329-337 • outubro 2007
http://goo.gl/L1lOab

2- diagnóstico de doença Renal Crônica. J Bras nefrol. Volume 
XXVi - nº 3 - Supl. 1 - agosto de 2004
http://goo.gl/uhTiOG

3- Monitoring renal function: measured and estimated glomerular. 
Braz J Med Biol Res, June 2010, Volume 43(6) 528-536
http://goo.gl/Vd6L7k

4- Doença renal crônica: importância do diagnóstico precoce, 
encaminhamento imediato e abordagem interdisciplinar 
estruturada para melhora do desfecho em pacientes ainda não 
submetidos à diálise. J Bras nefrol 2011; 33(1):93-108
http://goo.gl/99YbiY

5- avaliação de Função Renal. Vol. 31 (1 Suppl 1) - Jan/Fev/Mar 
de 2009
http://goo.gl/FZdPkJ

Leitura rápida do KdiGO 2012: diretrizes para avaliação 
e manuseio da doença renal crônica na prática clínica. 

• Exames de urina

BaSTOS, Marcus Gomes; KiRSZTaJn, Gianna Mastroianni. doença renal 
crônica: importância do diagnóstico precoce, encaminhamento imediato 
e abordagem interdisciplinar estruturada para melhora do desfecho em 
pacientes ainda não submetidos à diálise. J. Bras. nefrol., v. 33, n.1, p. 93-108, 
2011. disponível em: http://goo.gl/aqSQ89.

ROMÃO JUNIOR, João Egídio. Doença Renal Crônica: definição, 
epidemiologia e classificação. J. Bras. Nefrol., v. 26, n. 3, supl. 1, p.1-3, 2004. 
disponível em: http://goo.gl/ciYwWL. acesso em: 2 dez. 2014.

KiRSZTaJn Gianna Mastroianni et al. Leitura rápida do KdiGO 2012: 
diretrizes para avaliação e manuseio da doença renal crônica na prática clínica. 
J. Bras. nefrol., São Paulo,  v. 36, n.1, jan./mar. 2014. disponível em: http://goo.
gl/rk3Vi9. 

http://goo.gl/L1lOab
http://goo.gl/UhTiOG
http://goo.gl/VD6L7k
http://goo.gl/99YbIY
http://goo.gl/FZDPkJ
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BASTOS,+MARCUS+GOMES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=KIRSZTAJN,+GIANNA+MASTROIANNI
http://goo.gl/aqSQ89
http://goo.gl/cIYwWL
http://goo.gl/rk3VI9
http://goo.gl/rk3VI9
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_____. avaliação da função renal. J Bras nefrol., v. 31, supl. 1, p.14-20, jan./
mar. 2009. disponível em: http://goo.gl/8fjiwa.

SaLGadO, J.V. et al. monitoring renal function: measured and estimated 
glomerular filtration rates - a review. Braz J Med Biol Res, Ribeirão Preto, v. 43, 
n. 6, p. 528-536, jun. 2010. disponível em: http://goo.gl/cZkfsQ. 

SOdRÉ, Fábio L.; COSTa, Josete Conceição Barreto; LiMa, José Carlos C. 
Avaliação da função e da lesão renal: um desafio laboratorial. J. Bras. Patol. 
Med. Lab., Rio de Janeiro, v. 43, n. 5, p. 329-337, sept./oct. 2007. disponível em: 
http://goo.gl/bs8ZKC. 

2.1.4 análise de urina
a análise de urina (urinálise, exame de urina i, sumário de urina, entre 

outras denominações) traz informações extremamente úteis para o diagnóstico 
e o seguimento das doenças renais. 

 além do exame realizado em laboratório propriamente dito, as tiras 
reagentes para avaliação da urina permitem testar a presença de proteínas, 
glicose, hemoglobina, leucócitos, cetonas e bactérias, e determinar o pH. a 
precisão da maioria delas é satisfatória em uma avaliação de triagem, mas 
métodos mais específicos e sensíveis são indicados em casos de positividade, 
no acompanhamento dos pacientes de risco, particularmente daqueles com 
doença renal.

Figura 4 - Descrição: Exame químico da urina por meio de fitas reagentes.

Fonte: Serviço de análises Clínicas do Hospital universitário/uFMa.

no que se refere à análise bioquímica da urina, a principal anormalidade 
detectada em pacientes com doença renal é a presença de proteína em 
quantidade anormal. 

http://goo.gl/8fjIwA
http://goo.gl/cZkfsQ
http://goo.gl/bs8ZKC
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De modo geral, para uma avaliação mais definitiva da proteinúria, lança-
se mão da análise quantitativa em amostra de urina de 24 horas ou da relação 
(razão) proteína sobre creatinina urinária. Pode-se estabelecer um valor 
aproximado da excreção diária de proteínas na urina por meio da determinação 
dessa relação entre proteína e creatinina em uma amostra isolada de urina, 
que é considerada um índice suficientemente confiável de excreção urinária 
de proteínas para propósitos clínicos (KiRSZTaJn, 2006).

no exame microscópico do sedimento, a detecção de quantidade anormal 
de hemácias na urina é de grande interesse. essa técnica depende bastante da 
habilidade do examinador, enquanto a pesquisa de sangue com o uso de tira 
reagente é de execução simples e pode ser muito útil. É possível, através do 
exame de microscopia, avaliar a morfologia das hemácias na urina. esse é um 
recurso importante no sentido de tornar a investigação da hematúria menos 
dispendiosa e invasiva, pois, a partir desse exame, ao definir se uma hematúria tem 
características de ser glomerular ou não, decide-se por iniciar uma investigação 
predominantemente urológica ou nefrológica (KiRSZTaJn, 2006).

• Proteinúria

a determinação da excreção urinária de proteínas totais e, em especial, da 
fração “albumina” das proteínas constituem o exame mais sensível e aplicável, 
no dia a dia, para detecção de doença renal crônica (KiRSZTaJn, 2010).

ATENÇÃO!
Cabe aqui um esclarecimento quanto ao papel da pesquisa de 

proteinúria na detecção da doença renal crônica.
Como a dRC é uma condição cujo desencadeamento e 

desenvolvimento não podem ser completamente evitados, em geral, por 
medidas higienodietéticas ou tratamentos medicamentosos realizados 
às cegas para esse fim, a melhor forma de prevenção é o diagnóstico 
precoce. este por sua vez, não pode depender de sintomas, visto que na 
maior parte dos casos a sintomatologia é discreta, inexistente ou tardia. 
Por tudo isso, ganha destaque a pesquisa de proteinúria (ou albuminúria) 
como um instrumento para diagnóstico e consequente prevenção 
dirigida da doença. uma vez detectada, o acompanhamento dos níveis do 
marcador com vistas à sua redução ou negativação passam a ser grandes 
metas do tratamento instituído.

A importância do exame para pesquisa e/ou dosagem de proteinúria é 
inquestionável e tem, como uma das suas vantagens, estar disponível até no 
mais simples laboratório de análises Clínicas (KiRSZTaJn, 2010).

• Proteinúria de 24h

no que se refere às formas de mensurar a proteinúria, a medida 
tradicional em 24 horas tem um grande inconveniente que é a coleta de 
duração prolongada, associada à imprecisão no resultado decorrente dos 
erros de uma coleta cronometrada mal feita, especialmente quando não são 
percebidos. 
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Figura 5 - Coleta cronometrada de urina.

Fonte: Serviço de análises Clínicas do Hospital universitário/uFMa.

• Relação proteína/creatinina

Procurando evitar os inconvenientes citados, tem-se utilizado cada vez mais 
o índice (relação ou razão) proteína/creatinina, cujos resultados apresentam boa 
correlação com os da proteinúria de 24 horas, considerada como padrão-ouro no 
que se refere à determinação da excreção de proteínas totais na urina. Porém, se 
por um lado, o índice contorna os problemas de coleta; por outro, sofre outras 
interferências, algumas inerentes à dosagem de creatinina (ex.: gênero e massa 
muscular), outras à da albumina (ou proteínas totais), inclusive o período do dia 
em que se procede à coleta (KiRSZTaJn, 2010).

Figura 6 - Coleta de urina em amostra isolada.

Fonte: Serviço de análises Clínicas do Hospital universitário/uFMa.
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• Microalbuminúria

A determinação da microalbuminúria tem grande importância na prática 
diária e, embora definida de forma variável, usualmente refere-se a taxas 
urinárias de excreção de albumina acima dos valores normais, mas inferiores 
àqueles detectados por métodos laboratoriais de rotina, geralmente entre 20 
e 200 mg/L. 

Veja no infográfico abaixo o funcionamento renal de um indivíduo sem 
microalbuminúria. 

Figura 7 - indivíduo sem microalbuminúria. 

Agora veja no infográfico abaixo o funcionamento renal de um indivíduo 
com microalbuminúria.

A determinação da microalbuminúria tem grande importância na prática diária. 

Embora definida de 
forma variável, usual-
mente refere-se a taxas 
urinárias de excreção de 
albumina acima dos 
valores normais, mas 
inferiores àqueles 
detectados por méto-
dos laboratoriais de 
rotina, geralmente entre 
20 e 200 mg/L.

A barreira glomerular é composta por células podocitárias, membrana basal glomerular e 
endotélio capilar. Desse modo mantém hemácias, albumina e eletrólitos no espaço 
endotelial.
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Figura 8 - indivíduo com microalbuminúria.

• Avaliação de função tubular 

Segundo Kirsztajn (2002), a determinação de proteínas de baixo peso 
molecular na urina tem sido utilizada com o objetivo de avaliar a lesão tubular. 
entre elas, citam-se: beta-2-microglobulina, proteína transportadora de retinol 
(ou RBP), lisozima, cadeias leves de imunoglobulinas, entre outras. Também 
tem sido examinada a liberação para a urina de enzimas de origem tubular 
como n-acetil-beta-d-glucosaminidase, alanina-aminopeptidase, fosfatase 
alcalina, glutationa-transferase, entre outras. em uma simples urinálise, 
também é possível suspeitar da existência de uma tubulopatia. Se, por um 
lado, a pesquisa de glicose na urina tem suas aplicações específicas no 
acompanhamento de diabetes, na ausência de hiperglicemia, a presença de 
glicosúria é um indício de acometimento tubular proximal (KiRSZTaJn, 2006).

O crescimento na prevalência da DRC não é decorrente de doenças intrinseca-
mente renais, como se poderia esperar; é, de fato, determinado por doenças 
sistêmicas. 

Doenças sistêmicas que, 
secundariamente, lesam 
os rins, como a doença 
aterosclerótica e o 
diabetes, sendo esta 
última a causa mais 
frequente de DRC 
terminal em países 
desenvolvidos.

Quando as células podocitárias sofrem alterações estruturais 
ocorre a passagem destes elementos, principalmente albumina. 
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Outro indicador facilmente disponível é o pH urinário, que deve ser 
inferior a 6,5, ou seja, ácido, em urina colhida pela manhã, em jejum. Se a urina 
apresentar um pH persistentemente neutro ou alcalino, deve-se investigar um 
defeito tubular de acidificação. 

um indício de disfunção tubulointersticial que também pode ser 
observado no exame de urina é a densidade urinária anormal.

Foram aqui descritos exames que avaliam 
a função renal na sua concepção mais ampla, 
tanto no que se refere à função glomerular, como 
tubular. Também relevantes na avaliação renal são 
os exames de imagem.

ATENÇÃO!
Cabe aqui um esclarecimento quanto ao papel da pesquisa de 

microalbuminúria na detecção da doença renal em pacientes com diabetes.
O crescimento na prevalência da dRC não é decorrente de doenças 

intrinsecamente renais, como se poderia esperar; é, de fato, determinado 
por doenças sistêmicas que, secundariamente, lesam os rins, como 
a doença aterosclerótica e o diabetes, sendo esta última a causa mais 
frequente de dRC terminal em países desenvolvidos. 

neste contexto, a pesquisa de proteinúria, em especial, da 
“microalbuminúria” é muito importante para diagnóstico do acometimento 
renal no curso do diabetes. existem perspectivas de reversão do processo 
quando o tratamento se faz nesta fase inicial da nefropatia, evitando a 
progressão para síndrome nefrótica e insuficiência renal.
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3 aVaLiaÇÃO POR iMaGeM

Os exames de imagem muito contribuem para o diagnóstico e 
seguimento de doenças renais. Entre esses exames, citam-se: urografia 
excretora, uretrocistografia miccional, ultrassonografia de rins e vias urinárias, 
tomografia computadorizada, ressonância magnética e cintilografia renal.

na avaliação estritamente nefrológica, praticamente não se usa mais a 
urografia excretora, que tem o inconveniente de ser um exame que necessita 
da administração venosa de contraste (riscos de alergia e nefrotoxicidade) e é 
de realização demorada.

A ultrassonografia de rins e vias urinárias, por sua vez, é amplamente 
utilizada, tendo entre suas vantagens, custo não muito elevado, disponibilidade, 
rapidez de execução, além de não determinar maiores desconfortos para o 
paciente ou qualquer tipo de toxicidade. Permite uma avaliação geral das 
características dos rins, como tamanho, forma, contornos, diferenciação 
corticomedular e aspecto de diferentes estruturas. documenta a existência de 
anormalidades anatômicas dos rins e vias urinárias, detecta cálculos nos rins e 
nas vias excretórias, bem como nódulos, cistos e outros.

A tomografia computadorizada tem suas indicações na avaliação renal 
e compartilha algumas indicações da ultrassonografia, com as desvantagens 
de muitas vezes exigir a utilização de contraste. É interessante notar que na 
avaliação de litíase renal, por exemplo, pode-se solicitar que não seja usado 
contraste sem haver prejuízo do resultado. 

Figura 9 - Tomografia computadorizada renal.

Fonte: Serviço de Radiologia do Hospital universitário/uFMa.

A ressonância magnética dos rins também é um exame útil na 
investigação renal, mas o gadolíneo, utilizado como meio de contraste, não 
pode ser utilizado em faixas de filtração glomerular mais baixas. 

A cintilografia renal com ácido dimercaptosucínico (DMSA-Tc99m) vale-
se de um fármaco que se fixa preferencialmente nas células tubulares renais 
corticais, possibilitando uma excelente visualização do parênquima renal 
funcionante, além de permitir a avaliação da função quantitativa (absoluta e 
relativa) de cada rim (KiRSZTaJn; SCHOR, 2011). 
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A captação de DMSA reflete a integridade funcional do parênquima renal, 
principalmente no que se refere ao córtex. O dTPa é depurado do sangue por 
filtração glomerular (95%) com excreção tubular não significativa. Durante os 
dois a três minutos iniciais, a excreção tubular ainda não se iniciou e a fase de 
concentração pode ser analisada, expressando a função renal relativa. após 
esse tempo, o dTPa começa a ser eliminado, podendo-se, então, avaliar a fase 
excretora, com condições de analisar o sistema pielocalicinal, os ureteres e a 
bexiga (KiRSZTaJn; SCHOR, 2011). 

Figura 10 - Uretrocistografia miccional.

Fonte: Serviço de Radiologia do Hospital universitário/uFMa.
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4  aVaLiaÇÃO HiSTOLóGiCa

a biópsia renal é, em geral, 
essencial para definir o diagnóstico 
exato de algumas doenças renais, com 
destaque para as glomerulopatias, 
dando também informações úteis para 
estabelecer o prognóstico, noções 
do grau de atividade ou cronicidade 
da lesão, escolha ou suspensão de 
tratamento, por exemplo.

Também é um recurso diagnóstico muito importante no estabelecimento 
das causas de insuficiência renal, particularmente quando a perda de função é 
de natureza aguda, entre outras indicações de avaliação histológica dos rins.
Figura 11 - Glomeruloesclerose segmentar e focal acometendo todos os glomérulos, com 

repercussão túbulo-intersticial discreta (tricrômico de Masson, 200x).

Fonte: Laboratório de Imunofluorescência e Microscopia Eletrônica do Hospital Universitário/
uFMa.

ATENÇÃO!
a biópsia renal é o procedimento realizado para obtenção do tecido 

renal para avaliação histológica.
A biópsia renal pode ser feita por via percutânea, orientada ou não 

simultaneamente por um método de imagem (ultrassonografia, tomografia 
computadorizada) ou a céu aberto. 

SAIBA MAIS!
MOTa, Patrícia Carrilho. indicações atuais para biópsia renal. acta 

Méd Port , v. 18, p. 147-15, 2005. 
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ainda existem muitas limitações na avaliação laboratorial das doenças 
renais, como se pode constatar pelas dificuldades ainda hoje enfrentadas para 
determinação da função renal, particularmente por meio de técnicas aplicáveis 
na prática diária. Mesmo assim, não se pode esquecer a riqueza de informações 
disponíveis em uma análise de urina bem feita, um exame simples e acessível a 
todos, no qual todos os elementos devem ser cuidadosamente considerados 
para melhor definição do diagnóstico.

Vale ressaltar que o papel da proteinúria e/ou albuminúria é incontestável 
para o nefrologista, mas pode não ser tão evidente para os demais médicos, 
quando estão diante de um resultado alterado de urinálise, solicitada 
pelo próprio médico assistente ou por outro. de fato, qualquer que seja a 
indicação que motivou a realização do exame, a detecção de proteinúria e/ou 
albuminúria nunca deveria ser deixada de lado sem a devida confirmação e/
ou investigação; mas não é raro um paciente com doença renal bem definida, 
entre seus exames de urina “antigos”, ter documentação de proteinúria e/ou 
albuminúria que não foi valorizada, ou sequer relatada para o portador dessa 
doença.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Para concluir esta unidade apresentamos os principais assuntos 
abordados:

• a história clínica deve ser o ponto de partida para investigação de 
qualquer distúrbio nefrológico;

• avaliação laboratorial complementa a história clínica, e sua interpretação 
adequada é essencial para o devido atendimento ao paciente;

• exames de imagem auxiliam na investigação de patologias renais e 
são extremamente úteis no diagnóstico de alterações morfológicas do 
trato urinário;

• Biópsia renal confirma o diagnóstico e estabelece o prognóstico de 
algumas doenças renais, particularmente as de origem glomerular.

até a próxima unidade!
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