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DESCONHECIDO

RESUMO
A hipertensão é a principal causa de doença renal crônica no Brasil e como
monitorização da função renal, utiliza-se a estimativa da filtração glomerular (FG), pois
a detecção precoce da doença renal torna-se a medida mais importante para retardar a
progressão da doença, principalmente entre os considerados grupos de risco como
hipertensos O estudo objetiva investigar a função renal de hipertensos atendidos na
atenção primária do município de Vitória – ES e três diferentes equações utilizadas para
estimar a taxa de filtração glomerular. Trata-se de estudo transversal de dados
secundários, observacional, com 754 hipertensos atendidos nas unidades de saúde, em
2009. Para análise estatística, utilizou-se o teste qui-quadrado e a concordância entre
as equações foi analisada mediante teste Kappa. Houve predominância do sexo
feminino (67,2%), excesso de peso (73,7%) e pressão arterial não controlada (56,9%).
A média de idade foi de 58,18 anos (±13,52) e da creatinina sérica (CrS) 0,81mg/dl
(±0,28). A prevalência da FG reduzida foi de 19% quando de 30 a 59ml/min e 1,6%
quando de 29 a 15ml/min e apresentou-se 15 vezes maior em idosos, 4,93 vezes maior
naqueles com CrS elevada, 2,19 vezes nos hipertensos com baixo peso e 1,6 vez mais
prevalente em homem. Houve razoável, moderada e forte concordância entre as
equações de Cockcroft-Gault e MDRD, Cockcroft-Gault corrigida e MDRD e CockcroftGault e Cockcroft-Gault corrigida, respectivamente, apesar de utilizarem parâmetros
distintos. Esses resultados mostram a importância de monitorar a função renal com
vistas à intervenção precoce e retardamento da perda de função renal em hipertensos.

Descritores: Hipertensão; Taxa de filtração glomerular; Atenção primária à saúde;
Insuficiência renal crônica

ABSTRACT
Analysis of the prevalence of rate change of glomerular filtration rate estimated in
hypertensive patients attended in primary care in the Municipality of
Vitória - ES

Hypertension is the main cause of chronic kidney disease in Brazil and as monitoring of
renal function, it is used the estimation of glomerular filtration rate (GFR), because early
detection of kidney disease becomes the most important measure to delay the
progression of the disease, mainly among those considered risk groups such as
hypertensives. The study aims to estimate the GFR by means of the Cockcroft-Gault
equation and to investigate the consonance among the Cockcroft-Gault, the corrected
Cockcroft-Gault for obese and the abbreviated-MDRD equations in hypertensive
patients attended by the primary health care service in the city of Vitória - ES. It is a
transversal study of secondary data, observational, with 754 hypertensive patients
attended in health facilities in 2009. For statistical analysis, there has been used the chisquare test and the consonance among the equations has been analyzed by means of
the Kappa statistics test. Patients were predominantly female (67.2%), overweight
(73.7%) and uncontrolled blood pressure (56.9%). The average age was 58.18 years (±
13.52) and the serum creatinine (SCr) 0.81 mg / dl (± 0.28). The prevalence of reduced
GFR was 19% when from 30 to 59 ml/min and 1.6% when from 29 to 15 ml/min and was
15 times higher in the elderly, 4.93 times higher in those with elevated SCr, 2.19 times in
low-weight hypertensives and 1.6 times more prevalent in men. There was reasonable,
moderate and strong consonance among the Cockcroft-Gault and MDRD, the corrected
Cockcroft-Gault and MDRD and Cockcroft-Gault and the corrected Cockcroft-Gault
equations, respectively, despite using different parameters.

Keywords: Hypertension, Glomerular filtration rate, Primary health care, Chronic renal
failure
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1 INTRODUÇÃO

A partir da década de 60 houve uma crescente importância das doenças
cardiovasculares no perfil epidemiológico da população, pois elas se destacaram como
as principais causas de morbimortalidade no Brasil e no mundo e, com isso, têm
acarretado proposições que visem à minimização de seus riscos na saúde da
população1-3.

A hipertensão arterial é uma das doenças cardiovasculares mais prevalentes e ao
mesmo tempo constitui um importante fator de risco para desenvolvimento de outras
doenças cardiovasculares. Inquéritos nacionais estimam a prevalência de hipertensão
entre 20% a 43,9% e, entre a população idosa, considerada com 60 anos ou mais, esta
cifra chega a 65%1,4.
Ainda de acordo com Paiva et al5 (2006) e Mano e Pierin6 (2005) a hipertensão é uma
doença que apresenta alto custo social, sendo responsável por cerca de 40% dos
casos de aposentadoria precoce e de absenteísmo no trabalho e que em função das
suas possíveis complicações exige um manejo adequado com vistas à redução de
complicações.

Como complicações cardiovasculares que advém da hipertensão encontram-se a
doença arterial coronariana, o acidente vascular encefálico e a insuficiência renal
crônica que por sua vez vem se destacando, dado o aumento de pacientes hipertensos
que evoluem para a terapia renal substitutiva7.

A doença renal crônica trata-se, da perda progressiva e irreversível da função renal e
em muitos casos, leva o paciente a requerer cuidados médicos de alto custo, exigindo
uso constante de medicamentos, exames complementares periódicos e procedimentos
como diálise e transplante1,8.
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Em países desenvolvidos a principal causa de doença renal crônica é a diabetes
mellitus (DM), principalmente do tipo 2. Estudos recentes mostram que a DM representa
45% dos casos novos de doença renal crônica terminal nos EUA, 36% na Alemanha,
32% no Japão e 15 a 25% em outros países europeus e na Austrália, fato que pode ser
explicado pela epidemia da obesidade instalada em todo o mundo, principalmente nos
países desenvolvidos9.

Por outro lado, no Brasil, a hipertensão arterial é a primeira causa de doença renal
crônica terminal e é responsável por cerca de 40% dos pacientes em terapia renal
substitutiva sendo que em 1994, havia 24.000 pacientes em diálise e, em dez anos,
esse número cresceu para 59.153 pacientes10,11.

A nefrosclerose hipertensiva consiste na lesão renal de natureza microvascular,
causada pela hipertensão arterial, caracterizada por proliferação miointimal ou necrose
fibrinóide (nefrosclerose maligna) ou arteriosclerose hialina (nefrosclerose benigna) e,
determina em números absolutos, um importante contingente de portadores de
disfunção renal dada a alta prevalência de hipertensos na população brasileira. A
doença renal crônica é caracterizada por alterações estruturais ou funcionais dos rins
com ou sem a redução da taxa de filtração glomerular12.

Segundo dados do censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), em março de
2009 aproximadamente 78.000 pacientes estavam em terapia renal substitutiva no país
e sabe-se que um grande contingente de pacientes é portador de hipertensão arterial
ou diabetes mellitus. Além disso, o mesmo censo mostra que cerca de 87% dos
pacientes utilizavam o SUS como fonte pagadora para custeio do tratamento7.

O número crescente de pacientes em tratamento renal substitutivo tem sido motivo de
preocupação por parte dos órgãos governamentais, já que estes subsidiam 95% do
tratamento. Em 2002, no Brasil, estimavam-se terem sido gastos R$ 1,4 bilhão no
tratamento de pacientes em diálise crônica e com transplante renal13.
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Estudo mostrou que apesar de os pacientes conhecerem algumas causas e
consequências da hipertensão, eles subestimam os efeitos da doença sobre o rim14.

De acordo com o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde (MS) para
Prevenção clínica da doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica8 (2006a)
já estão bem estabelecidas as ações de saúde que devem ser implementadas para um
efetivo controle dos riscos, com vistas à prevenção dos agravos de doenças como a
hipertensão. Todo paciente pertencente ao grupo de risco para o desenvolvimento da
doença renal, como o hipertenso, deve ser avaliado anualmente com exame de Urina
tipo I, depuração estimada de creatinina e microalbuminúria.

Independente de a hipertensão causar doença renal ou vice-versa, está bem
determinado hoje que ela é o principal fator para a progressão e agravamento da
doença renal crônica. Porém é um fator de risco modificável cujo tratamento adequado
é capaz de diminuir significativamente não só a mortalidade cardiovascular, mas
também a velocidade de progressão da doença renal crônica12.

A população adulta do município de Vitória, ES quando comparada com a brasileira,
apresenta prevalência elevada de hipertensão (38,2%) e, não foi encontrada em
literatura estudos com o mapeamento da função renal dessa população15.

O método mais utilizado para avaliar a função renal ainda é o clearance de creatinina
com urina de 24 horas16. Entretanto o tempo dispensado para a realização desse
exame e as possíveis falhas na coleta da urina pelos pacientes podem comprometer o
resultado da filtração glomerular e desestimular seu uso entre profissionais não
nefrologistas, visto que nem todos os pacientes hipertensos possuem acompanhamento
de um nefrologista durante o tratamento da hipertensão. E é justamente nessa fase
que, se a doença hipertensiva for bem controlada, é possível prevenir danos a órgãos
alvo como o rim, o cérebro e o coração.
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Até o momento, mais de 40 fórmulas já foram descritas para estimar a filtração
glomerular. Elas foram criadas na tentativa de possibilitar a estimativa da filtração
glomerular de forma prática e rápida, inclusive por profissionais generalistas que
atendem na rede de atenção básica à saúde. As fórmulas mais utilizadas são a de
Cockcroft-Gault (CG) e a do Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)17-28.

Apesar de apresentarem vantagens e desvantagens essas equações já foram validadas
para uso na prática clínica e são, oficialmente, recomendadas pelas entidades de
nefrologia em todo o mundo, inclusive no Brasil, para estimar a filtração glomerular em
pacientes de risco7. O caderno de Atenção Básica número 14 do Ministério da Saúde8
(2006a) estabelece as estratégias para prevenção de doença renal crônica em
hipertensos e para estimar a filtração glomerular recomenda o uso da equação de CG.

Este estudo parte da premissa que os hipertensos se beneficiariam quando
diagnosticada lesão renal em fase inicial, pois possibilitaria a proposição da equipe em
monitorar a condição clínica mais intensamente no sentido de retardar a evolução da
doença. Dessa forma, a partir do conhecimento da função renal dos hipertensos em
tratamento, atendidos nas Unidades de Saúde, poderia haver intervenções mais
condizentes com a realidade evidenciada, com vistas à prevenção de complicações.
Ainda, traria informações para pensar na promoção da saúde, reforçando propostas
que contribuam com comportamentos da população na redução de danos à saúde.

O tema deste estudo será apresentado em forma de dois artigos, já formatados
conforme as normas da revista Cadernos de Saúde Pública, exceto a realocação das
tabelas. Os artigos deverão ser encaminhados após a defesa da dissertação e o
atendimento aos comentários da banca.
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2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

Investigar a função renal de hipertensos atendidos na atenção primária do município de
Vitória, ES e três diferentes equações utilizadas para estimar a taxa de filtração
glomerular.

2. 2 OBJETIVO ARTIGO 1

Avaliar a função renal e os fatores que contribuem para sua alteração, em hipertensos
atendidos na rede básica do município de Vitória – ES.

2.3 OBJETIVO ARTIGO 2

Investigar a concordância entre as equações de Cockcroft-Gault, de Cockcroft-Gault
corrigida e a MDRD abreviada para estimar a de taxa de filtração glomerular em
hipertensos atendidos na rede básica do município de Vitória – ES.
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS

3.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal e de base populacional que se
propõe a estimar a prevalência de alteração da função renal na população de
hipertensos cadastrados no HIPERDIA atendidos nas Unidades de Saúde da Atenção
Básica do município de Vitória – ES e relacionar essa alteração com as variáveis sóciodemográficas, pressão arterial e o perfil bioquímico do clearance de creatinina. Ainda
pretende comparar a filtração glomerular a partir de três equações utilizadas na prática
clínica.

3.2 LOCAL DO ESTUDO

O estudo foi realizado nas Unidades de Saúde (US) de Atenção Básica do município de
Vitória-ES. As Unidades de Saúde são caracterizadas como Unidades de Estratégia de
Saúde da Família (ESF) ou também como Unidades Básicas quando não possuem
ESF. Ao total, o município tem 28 Unidades de Saúde da Atenção Básica, sendo que
quatro delas não possuem ESF e uma possui o PACS (Programa de Agentes
Comunitários de Saúde) (QUADRO 1).

Independente da característica da Unidade os pacientes hipertensos são atendidos
através do Sistema HIPERDIA do Ministério da Saúde que é um Sistema de
Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos captados no Plano
Nacional de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus,
em todas as unidades ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, gerando informações
para os gerentes locais, gestores das secretarias municipais, estaduais e Ministério da
Saúde.
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Além do cadastro, o Sistema HIPERDIA permite o acompanhamento do usuário
portador de hipertensão e diabetes e a garantia do recebimento dos medicamentos
prescritos. Ainda possibilita, a médio prazo, definir o perfil epidemiológico desta
população e o planejamento de estratégias de saúde pública que possam levar à
modificação do panorama atual com melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e a
redução do custo social29.

Neste estudo, o cadastro do HIPERDIA foi a referência para conhecer o número de
hipertensos atendidos na rede municipal.

3.3 POPULAÇÃO

A população estudada compreendeu os hipertensos que faziam acompanhamento em
uma das 28 Unidades de Saúde da Atenção Básica do município de Vitória-ES.

No que diz respeito aos critérios de inclusão da amostra constituem: ter idade maior ou
igual a 18 anos; estar cadastrado no programa HIPERDIA e em atendimento em uma
das Unidades de Saúde da rede de Atenção Básica do município de Vitória; apresentar
no prontuário, pelo menos um resultado de creatinina sérica nos últimos 12 meses.

Foram excluídos os pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus ou com glicemia
elevada – glicemia de jejum maior de 125 mg/dl ou glicemia pós prandial maior ou igual
a 200 mg/dl nos últimos doze meses, registrado no prontuário.

3.3.1 Amostra

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória-ES o
município possuía até a data de 30/06/2009, 18.788 hipertensos cadastrados nas 28
Unidades de Saúde da Atenção Básica do município.
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Quadro 1: Distribuição dos 18.788 hipertensos cadastrados no HIPERDIA do município
de Vitória-ES, segundo as regiões metropolitanas

REGIÃO

CONTINENTAL

MARUÍPE

UNIDADE DE SAÚDE

HIPERTENSOS
CADASTRADOS

Jabour
Maria Ortiz
Jardim Camburi*
Jardim da Penha
Bairro República*
Total
Maruípe
Bairro da Penha
Andorinhas
Consolação
Santa Marta
Thomaz Tommazi
Total

700
337
1853
707
392
3989
1852
715
543
720
414
292
4536
262
173
217
119
1255
2026
707
1972
715
3394
392
570
664
321
1947
582
98
343
657
1216
2896
18788

Fonte Grande
Santa Tereza
CENTRO
Ilha do Príncipe
Avelina Gonçalves
Vitória
Total
Grande Vitória
Santo Antônio
Ariovaldo Favalessa
SANTO ANTÔNIO Total
São Pedro
SÃO PEDRO
Ilha das Caieiras
Santo André
Resistência
Total
Praia do Suá
Santa Luíza
Jesus de Nazareth
FORTE SÃO JOÃO Ilha de Santa Maria
Forte São João
Total
TOTAL GERAL
36

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória. – ES. Ago/2009 .
Número de cadastrados: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória – ES. Jul/2009.
*Unidades de Saúde com possuem PACS. As demais são ESF.
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Encontra-se no quadro 1 a distribuição dos hipertensos cadastrados no HIPERDIA do
município de Vitória-ES de acordo com as seis regiões de saúde do município e as
respectivas Unidades de Saúde.

3.3.2 Tamanho da amostra
Foi utilizada a fórmula para cálculo de amostra em estudos transversais com
populações finitas do programa estatístico Epi-Info, sendo considerados os seguintes
parâmetros: nível de significância de 95%, prevalência do agravo em saúde de 50%
pois não foram encontradas informações na literatura sobre a prevalência de doença
renal crônica em pacientes hipertensos, tamanho da população de 18.788 hipertensos
cadastrados, erro amostral de 5% e efeito do desenho de 2. A amostra calculada
totalizou 754 pacientes.

A amostragem foi realizada por conglomerados (Unidades Básicas de Saúde) em que
foram sorteadas aleatoriamente Unidades de Saúde da Atenção Básica inseridas nas
seis regiões de saúde do município – Continental, Maruípe, Centro, Santo Antônio, São
Pedro e Forte São João.

O número de hipertensos em cada Unidade de Saúde foi proporcional ao número de
cadastros daquela unidade.

Uma vez definidas as unidades e o número de prontuários necessários para cada uma
das unidades foram selecionados os prontuários conforme a listagem dos pacientes
hipertensos cadastrados fornecida pelos serviços.

24

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada a partir da definição das Unidades de Saúde e do
número de hipertensos cadastrados em cada uma delas.

Foi solicitada ao profissional da Unidade Básica uma listagem com os nomes dos
pacientes hipertensos atendidos e posteriormente os prontuários desses pacientes
foram fornecidos pelos funcionários responsáveis pelo arquivo conforme orientação de
cada coordenador das unidades. A manipulação dos prontuários ocorreu dentro das
referidas unidades no horário estabelecido por cada coordenador.

3.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO

Para o desenvolvimento dos dois artigos as variáveis utilizadas constituíram:

3.5.1 Idade

A idade é um fator determinante na prevalência de algumas doenças e de suas
complicações principalmente quando se trata de doenças crônicas. A hipertensão
arterial não foge à regra e estima-se que 65% dos idosos, no Brasil, são hipertensos8.

Diante disso, os efeitos cardiovasculares e renais, como a doença renal crônica,
também se tornam mais evidentes nessa população28. Porém, estudos como o de
Costa et al1 (2007) mostram que a população de jovens hipertensos vem aumentando o
que implica em complicações da doença de forma mais precoce, predispondo à
doença renal crônica.

Para este estudo dividiu-se a idade em duas faixas etárias: 60 anos ou mais e abaixo
de 60 anos, conforme a definição do IBGE (2010)30 e também para comparação dos
resultados com outros estudos que também utilizam esse corte de idade.
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3.5.2 Sexo

O sexo do indivíduo pode ser uma variável que influencia diretamente ou não na
determinação da doença renal ou na progressão da mesma.

Em uma pesquisa a prevalência de insuficiência renal foi maior em homens com risco
de cerca de três vezes maior para o referido sexo29.

3.5.3 Clearance de creatinina

O rim desempenha funções essenciais para o equilíbrio do organismo e vários
processos

fisiológicos

podem

ser

afetados

mediante

a

alteração

desse

funcionamento31.

A função renal pode ser avaliada de diversas formas como: medida da creatinina sérica,
exame de urina tipo I, microalbuminúria e a medida da filtração glomerular (FG) que é
descrita como o melhor método para quantificar a função renal12,16.

Diante da impossibilidade de medir a FG diretamente, utiliza-se o clearance urinário de
um marcador de filtração. Clearance é definido como a taxa na qual uma determinada
substância é removida do plasma por unidade de concentração e ele especifica um
volume de plasma do qual toda a substância é removida por unidade de tempo
(ml/min)16,29.

Na prática clínica, utiliza-se como métodos para estimar a FG a concentração da
creatinina sérica, depuração da creatinina (clearance de creatinina-ClCr) ou estimativa
da TFG por equações baseadas na creatinina sérica16, 17, 18, 25,29.

A concentração da creatinina sérica não deve ser utilizada isoladamente, pois valores
acima do normal sugerem perda de 50-60% da função renal. As equações mais usadas
e recomendadas pelo Caderno de Atenção Básica número 14 do Ministério da Saúde8
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(2006a) são a de Cockcroft-Gault e a equação de Modification of Diet in Renal Disease
Study (MDRD) simplificada segundo Bastos21 (2009), respectivamente:

ClCr (ml/min/1,73m =(140-idade) x peso/ 72x Cr sérica (mg/dl) x (0,85) se mulher.
ClCr= (CrS)-1,154 x (idade)-0,203 x (0,742) se mulher.
Conforme sugerido por Saracino et al32 (2004) um fator de correção para pacientes
obesos foi acrescido na equação de CG, pois uma das desvantagens do uso dessa
equação na prática clínica é o fato de superestimar a filtração glomerular em pacientes
com edema, excesso de peso e obesidade.

A equação, após a inserção do fator de correção ficou a seguinte: ClCr (ml/min/1,73m²)
= (140-idade) x peso/72 x CrS (mg/dl) x (0,85) se mulher (x [1,25– {0,012 x IMC}])32.

Com a FG conhecida pode a posteriori, ser classificado o estágio da doença renal
crônica em que o paciente se encontra, conforme Quadro 2.

Para o estudo foi utilizada a equação de Crockft-Gault uma vez que ela é preconizada
pelo Ministério da Saúde8 (2006a) para o cálculo do clearance de creatinina estimado
em pacientes com fatores de risco para desenvolvimento de doença renal crônica como
os hipertensos.

A partir da detecção precoce da lesão renal e o estadiamento da doença renal crônica
pode-se estabelecer medidas para estabilizar ou retardar a evolução da perda da
função renal evitando-se assim que o número de pacientes que necessitam de terapia
renal substitutiva aumente de forma tão expressiva como vemos hoje no Brasil e no
mundo, diminuindo os gastos exorbitantes que esses tratamentos de alta complexidade
exigem (diálise e transplante renal) do setor público de saúde.

27

Quadro 2: Classificação da função renal, segundo o Clearance de creatinina (ClCr)
(ml/min/1,73m²)
ESTÁGIO

FUNÇÃO RENAL

CLCr (ml/min/1,73m²)

0

Grupo de risco sem lesão renal – função

> 90

normal
1

Lesão renal – função preservada com

> 90

fatores de risco
2

Lesão renal com insuficiência renal leve

60-89

3

Lesão

30-59

renal

com

insuficiência

renal

moderada
4

Lesão renal com insuficiência renal severa

15-29

5

Lesão

< 15

renal

com

insuficiência

renal

terminal dialítica
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Fonte: Clinical Pratice Guidelines for Chronic Kidney Disease - K/DOQI (2002) .

3.5.4 Número de consultas nos últimos 12 meses

Neste estudo foi considerado que os pacientes necessitam de atendimento de
profissionais da saúde para melhor controle da pressão arterial, sendo a consulta a
expressão desse atendimento. Dessa forma, espera-se que, mantendo o controle da
pressão, as complicações advindas da doença tendem a se minimizarem, assim como a
progressão da doença renal crônica.
Em uma pesquisa publicada por Lessa e Fonseca33 (1997) ficou demonstrado que
mesmo sendo elevado o número de consultas realizadas pelos pacientes hipertensos,
elas não foram importantes para o controle da hipertensão arterial. Por outro lado,
outros evidenciam a importância do comparecimento às consultas quando o assunto é
o controle da pressão arterial8,29.
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3.5.5 Pressão arterial

Pacientes hipertensos que não mantém a pressão arterial controlada ficam mais
vulneráveis ao desenvolvimento de doença renal crônica33.

Estudo demonstrou um risco absoluto de desenvolver doença renal crônica de 4,5
casos/100.000/ano para indivíduos com pressão menor que 120/80 mmHg e que
progressivamente, a incidência da doença renal foi aumentando a medida que a
pressão elevava.

Em indivíduos com pressão sistólica maior ou igual a 210 mmHg ou pressão diastólica
maior ou igual a 120 mmHg o risco absoluto foi de 43,7 casos/100.000/ano34.

Neste estudo os valores da pressão arterial também foram retirados dos prontuários
dos pacientes.

3.6 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Utilizou-se um roteiro para coleta de dados com as seguintes informações: data de
nascimento, sexo, peso, altura, creatinina sérica dosada no último ano e o, número e
data de consultas realizadas no ano de 2009. (APÊNDICE A)

3.7 TRATAMENTO DE DADOS

Para análise dos dados foi realizada uma análise descritiva mediante valor mínimo,
máximo, média, mediana e desvio padrão das variáveis quantitativas – idade, peso,
altura, creatinina sérica, número de consultas no último ano e estadiamento da doença
renal.
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Posteriormente, para a análise inferencial, foi utilizado como medida de associação o
teste qui-quadrado. Considerou-se nível de significância de 5%, ou seja, p-valor < 0,05.

Também foi realizado o teste de concordância de Kappa para comparar o resultado da
FG mediante três equações: CG, CGc e MDRD.

3.8 ASPECTOS ÉTICOS

O projeto da pesquisa foi aprovado pela Secretaria Municipal da Saúde de Vitória-ES à
qual pertencem as Unidades de Saúde da Atenção Básica e posteriormente pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal
do Espírito Santo sob o número 018/2010. (APÊNDICE B)
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4 RESULTADOS

Os resultados deste estudo serão apresentados na foram de dois artigos a seguir.
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Prevalência de alteração de taxa de filtração glomerular estimada em hipertensos
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Prevalence of rate change of glomerular filtration rate estimated in hypertensive
patients attended in primary care in the Municipality of Vitoria – ES
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Resumo A hipertensão é a principal causa de doença renal crônica no Brasil. Como
monitorização da função renal, utiliza-se a estimativa da filtração glomerular (FG). Esta
pesquisa objetiva estimar a FG mediante a equação de Cockcroft-Gault em hipertensos
atendidos na atenção primária do município de Vitória – ES. Trata-se de estudo
transversal de dados secundários com 754 hipertensos atendidos nas unidades de
saúde, em 2009. Para análise estatística, utilizou-se o teste qui-quadrado. Predominou
o sexo feminino, excesso de peso e pressão arterial não controlada. A média de idade
foi de 58,18 anos (±13,52) e da creatinina sérica (CrS) 0,81mg/dl (±0,28). A prevalência
da FG reduzida foi de 19% quando de 30 a 59ml/min e 1,6% quando de 29 a 15ml/min.
A prevalência de FG diminuída apresentou-se 15 vezes maior em idosos, 4,93 vezes
maior naqueles com CrS elevada, 2,19 vezes nos hipertensos com baixo peso e 1,6 vez
mais prevalente em homem. Esses resultados mostram a importância de monitorar a
função renal com vistas à intervenção precoce e retardamento da perda da função renal
em hipertensos.

Descritores: Hipertensão; Taxa de filtração glomerular; Atenção primária à saúde

Abstract Hypertension is the main cause of chronic kidney disease in Brazil. As
monitoring of renal function, it is used the estimation of glomerular filtration rate (GFR).
This research aims to estimate the GFR by means of the Cockcroft-Gault equation in
hypertensive patients attended in primary care in the Municipality of Vitoria - ES. It is a
transversal study of secondary data with 754 hypertensive patients attended in health
facilities in 2009. For statistical analysis, there has been used the chi-square test. The
female sex, overweight and uncontrolled blood pressure predominated. The average
age was 58.18 years (± 13.52) and the serum creatinine (SCr) 0.81 mg / dl (± 0.28). The
prevalence of reduced GFR was 19% when from 30 to 59 ml/min and 1.6% when from
29 to 15 ml/min. The prevalence of reduced GFR was 15 times higher in the elderly,
4.93 times higher in those with elevated SCr, 2.19 times in low-weight hypertensives and
1.6 times more prevalent in men. These results show the importance of monitoring renal
function with a view to early intervention and postponement of kidney function loss in
hypertensive patients.
Keywords: Hypertension, Glomerular filtration rate; Primary health care
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INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial (HAS) é uma das doenças cardiovasculares mais prevalentes e
no Brasil. Atinge mais de 30% na população adulta1 e uma das complicações da
doença hipertensiva é a redução da função renal que, com o tempo pode evoluir para
doença renal crônica (DRC) com necessidade de terapia renal substitutiva (TRS).

Acredita-se que apenas 50% dos brasileiros com DRC terminal tenham acesso a
alguma modalidade de TRS2. Hoje, cerca de 35% dos doentes renais crônicos terminais
em diálise no Brasil têm a hipertensão como diagnóstico de base3-5. Nesse sentido, a
hipertensão no Brasil ainda é a principal causa de doença renal crônica terminal,
diferentemente do que ocorre nos EUA e em países da Europa, em que o diabetes
mellitus é a causa mais comum, principalmente quando associada à obesidade, agravo
esse que vem crescendo em vários países do mundo6.

Outros fatores que contribuem para diminuição da função renal de uma forma geral são
obesidade, idade, história familiar de doença renal, glomerulopatias, doenças
autoimunes, infecções urinárias de repetição, uropatias obstrutivas, litíase urinária,
doenças cardiovasculares e de diabetes mellitus, doenças genéticas e neoplasias7,8.
.
A doença renal crônica pode ser definida como a perda progressiva e irreversível da
função renal, caracterizada pela diminuição da filtração glomerular (FG). A melhor forma
de quantificar a função renal é mediante cálculo do clearance, definido como a taxa na
qual uma substância é removida do plasma por unidade de tempo9,10.

O melhor marcador para filtração glomerular é a inulina, substância considerada um
marcador exógeno, escasso e dispendioso que, devido às dificuldades de realização do
teste, não é utilizado na prática clínica11. Usualmente, a creatinina sérica é o marcador
endógeno para teste de função renal. Pode ser usada isoladamente ou compondo o
cálculo do clearance de creatinina com amostra de urina de 24 ou 12 horas12.
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O método de dosagem de creatinina sérica isolada não é mais considerado um bom
parâmetro para avaliação da função renal, uma vez que seu resultado apresenta muitas
variações de acordo com a idade, peso, sexo, massa muscular e tipo de dieta13. Por
outro lado, o método de clearance apresenta como um dos dificultadores a coleta de 24
horas do volume urinário pelo paciente14.

Devido às limitações dos métodos acima e para facilitar o cálculo da FG, foram
desenvolvidas fórmulas que, apesar de terem sido testadas em populações muito
específicas, são difusamente aceitas e recomendadas por comunidades científicas em
todo o mundo15.
Inquéritos internacionais, como o de Teruel et al11 (2007) e Fácila et al14 (2009), e
nacional, como o de Bastos et al16 (2009), utilizam e recomendam o uso da MDRD,
porém a fórmula de Cocrockft-Gault é o método de escolha do Ministério da Saúde nos
protocolos de atendimento ao hipertenso na atenção primária para estimar a FG,
mediante a depuração de creatinina sem coleta de urina 24 horas. Estima-se que 94%
dos

hipertensos

utilizam

o

Sistema

Único

de

Saúde

(SUS)

para

acompanhamento/tratamento da doença7.

A estimativa da função renal é muito importante, pois pode auxiliar no diagnóstico
precoce de doenças renais e nas decisões para condutas preventivas e terapêuticas
em paciente de risco16-19.

A população adulta do município de Vitória-ES tem prevalência elevada de hipertensão
de 38,2%20, porém, ainda não foram encontrados estudos que descrevam a prevalência
de filtração glomerular alterada em hipertensos atendidos em serviços de atenção
básica. No Brasil, também há poucos dados sobre a prevalência da doença renal na
população20,21.
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Este estudo parte da premissa de que os hipertensos se beneficiariam quando
diagnosticada lesão renal em fase inicial, pois possibilitaria a proposição da equipe em
monitorar a condição clínica no sentido de retardar a progressão da lesão renal.

O objetivo desta pesquisa foi avaliar, mediante a fórmula Cocrockft-Gault, a prevalência
de filtração glomerular estimada alterada e dos fatores associados em hipertensos
atendidos pela atenção primária no município de Vitória – ES.

MÉTODO

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, de corte transversal, com dados
secundários, mediante os prontuários de pacientes hipertensos atendidos nas Unidades
de Saúde (US) do município de Vitória-ES, no ano de 2009.

O planejamento da amostragem considerou dois estágios e as US foram os
conglomerados. Foi obtida, na Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, a relação de
hipertensos cadastrados nas US até o ano de 2009 e, a partir desses dados criou-se o
critério de inclusão para entrada das unidades, que foi possuir, no mínimo, 500
hipertensos cadastrados.

Das 28 unidades existentes, 13 foram excluídas por não atenderem a esse critério e as
15 restantes tiveram representação em todas as seis macrorregiões de saúde do
município. Quando havia em uma macrorregião duas a três US que atendiam o critério
de inclusão, sorteava-se entre elas uma unidade. Quando havia mais de três US, eram
sorteadas duas delas. Ao final, sete US foram selecionadas.

O segundo estágio considerou a proporcionalidade do número de hipertensos
cadastrados em cada uma das sete unidades para calcular o número de prontuários
necessários em cada uma delas. A partir desse momento, duas dificuldades surgiram:
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somente uma unidade disponibilizou a relação completa dos hipertensos e a
inexistência de dados no prontuário, principalmente registros de creatinina sérica e do
peso corpóreo, essenciais na avaliação da filtração glomerular pela fórmula de
Cocrockft-Gault. Diante disso, todos os prontuários dos usuários existentes nas listas
disponibilizadas foram avaliados até a obtenção do número esperado de sujeitos em
cada US.

Para o cálculo da amostra, foi utilizada a fórmula para estudos transversais com
populações finitas do programa estatístico Epi-Info e considerados os parâmetros: nível
de significância de 95%; prevalência do agravo em saúde de 50%, pois não foram
encontradas informações na literatura sobre a prevalência de doença renal crônica em
hipertensos; tamanho da população de 18.788 hipertensos cadastrados no HIPERDIA
no município; erro amostral de 5%. Para que a amostra fosse capaz de evidenciar a
correlação/dependência existente entre os indivíduos de uma mesma US e também
corrigir uma diferença no tamanho amostral (correlações

introduzidas

pelos

conglomerados que são as US dentro de cada região), utilizou-se o efeito do desenho
2, com a amostra final de 754 prontuários.

O critério de inclusão foi: prontuários de pacientes com idade maior ou igual a 18 anos,
com registro de pelo menos um resultado de creatinina sérica no ano de 2009, peso e
altura do paciente. Os diabéticos foram excluídos da pesquisa por pertencerem a um
grupo de risco maior para desenvolvimento de lesão renal.

Um roteiro foi utilizado para coleta de dados no prontuário, como data de nascimento,
sexo, altura, peso, creatinina sérica, pressão arterial e número de consultas realizadas.

A função renal pode ser avaliada por diversos métodos e dentre eles temos a estimativa
da filtração glomerular mediante o uso de equações utilizadas na prática clínica em todo
o mundo.
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A primeira a ser desenvolvida, em 1976, foi a fórmula de Cocrockft-Gault (CG) que, por
incluir o peso no seu cálculo, tende a superestimar a FG, principalmente em obesos e
em pacientes com edema importante18,

22,23

. Na tentativa de minimizar a limitação da

CG, outras pesquisas foram realizadas e, em 1999, foi criada a equação do Modification
of Diet in Renal Disease Study (MDRD) que também tem limitações, pois considerou
uma amostra muito específica com pacientes que apresentavam filtração glomerular
alterada18.

Nesse sentido, ambas as fórmulas devem ser usadas com precaução, principalmente
em subgrupos de pacientes que não foram incluídos nos estudos originais (CocrockftGault e MDRD), como crianças, idosos, obesos, desnutridos, gestantes, pacientes com
doença hepática e aqueles que realizaram transplante renal. Todavia, essas fórmulas
são validadas e empregadas para identificar alteração da filtração glomerular,
principalmente em pacientes com fatores de riscos para o desenvolvimento de doença
renal, como os hipertensos24.

A filtração glomerular estimada foi calculada a partir do clearance de creatinina baseada
na fórmula de Cockcroft-Gault: ClCr (ml/min/1,73m²) =(140-idade) x peso/ 72x Cr sérica
(mg/dl) x (0,85) se mulher22.

Considerou-se o ponto de corte de FG ≥ 60ml/min para representar função renal normal
e FG < 60ml/min para função renal reduzida, segundo os critérios da National Kidney
Foundation25.

Os parâmetros de pressão arterial utilizados foram: controlada, se pressão sistólica
<140 mmHg e pressão diastólica < 90 mmHg; e não controlada, quando igual ou maior
a um desses valores1.

Quanto ao IMC calculado a partir do peso e altura registrados em prontuário, utilizou-se
a referência da OMS26 (1995), que considera: baixo peso quando <18,5 (kg/m²); peso
normal quando 18,5-24,9 (kg/m²); sobrepeso: ≥ 25 a 29,9 (kg/m²); e obesidade ≥
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30(kg/m²). Paralelamente, utilizou-se também a classificação do IMC para idosos:
magreza quando < 22 (kg/m²); eutrófico de 22-27 (kg/m²); excesso de peso > 27
(kg/m²);

Em relação aos valores de creatinina sérica, foi utilizado, como referência, o laboratório
central da Prefeitura Municipal de Vitória, uma vez que todos os pacientes atendidos
pela rede básica de saúde tendem a fazer seus exames nesse laboratório. O método
utilizado de dosagem foi o Jaffé modificado com ponto de corte de: 0,5 a 0,9mg/dl para
mulheres e 0,7 a 1,2mg/dl para homens.

Para análise dos dados, foi realizado o teste qui-quadrado, ou teste exato de Fisher,
quando necessário, como medida de associação entre variáveis para estudos de
prevalência. Foi considerado o nível de significância de 5% (p-valor < 0,05). Utilizou-se
o pacote de dados SPSS versão 15.0.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Espírito Santo
sob número 018/10 em 24 de março de 2010.

RESULTADOS

Foram analisados 2.551 prontuários, uma vez que a coleta só foi interrompida mediante
a meta da amostra de 754 pacientes. Diante das dificuldades encontradas para atingir a
meta em cada unidade, a distribuição do número de pacientes em cada unidade foi a
seguinte, conforme quadro 1.

Foram analisados 754 prontuários de hipertensos. A análise descritiva dos dados
encontra-se nas Tabelas 1 e 2. Eram do sexo feminino 67,2% (507). A média de idade
foi 58,18 (±13,52) anos. Os idosos (60 anos ou mais) representaram 45,2% (341) da
amostra.
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Quadro 1: Distribuição dos números de prontuários em cada unidade de saúde
Nº
% SOBRE A PRONTUÁRIOS
REGIÃO

Nº DE

POPULAÇÃO

A SEREM

UNIDADE DE

PRONTUÁRIOS

TOTAL:

ANALISADOS

SAÚDE

EM CADA

18.788

DO TOTAL DA

SORTEADA

UNIDADE

AMOSTRA: 754
JARDIM
CONTINENTAL

21,23%

160

CAMBURI
US
CONSOLAÇÃO

MARUÍPE

24,14%

180
US BAIRRO
DA PENHA

CENTRO

10,78%

80

SANTO
ANTÔNIO

US VITÓRIA
US GRANDE

18,06%

140

VITÓRIA
US SANTO

SÃO PEDRO

10,36%

80

ANDRÉ

FORTE SÃO

15, 41%

114

US PRAIA DO

JOÃO

SUÁ

De todos os participantes, 53,9% (406) tinham duas ou três consultas no ano de 2009,
média de 3,2 (DP ±1,4) de consultas. Em relação ao número de pressões arteriais
registradas em prontuário, 56,1% (423) tinham duas ou três pressões (3,19 e DP
±1,35), e apenas 1,3% da amostra não tinha registro de pressão.
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Tabela 1 — Medidas descritivas da idade, variáveis clínicas, número de aferições e
consultas. Vitória-ES, 2009
Variáveis

n

Mínimo

Máximo

Mediana

Idade
754
18
91
57
Creatinina
754
0,3
4,8
0,8
Filtração glomerular
754
21
349,1
90,2
Pressão sistólica*
744
100
210
135
Pressão diastólica *
744
60
145
86,7
Número de aferições da
754
0
6
3
pressão
IMC *
754
15,4
54,1
28,1
Número de consultas
754
1
6
3
* Foi considerada a media das medidas e aferições no ano de 2009.

Desvio
padrão
58,2
13,5
0,8
0,3
97,1
44,4
137,7
17,7
87,2
11,3

Média

2,8

1,3

28,9
3,2

5,9
1,4

As médias de pressão sistólica e diastólica foram 137,85mmHg (DP±19,58) e
87,62mmHg (DP±11,25), respectivamente, compatíveis com pressão arterial controlada.
Porém quando foram avaliadas as médias das pressões sistólica e diastólica em
conjunto, a maioria 56,9% (429) dos sujeitos estava com a pressão não controlada.

Quanto à creatinina sérica, a média foi de 0,8mg/dl (DP±0,3) e a maioria dos pacientes
90,7% (684) apresentava valores de creatinina nos parâmetros de normalidade.

Em relação à estimativa da FG, observou-se que 79,4% (599) da amostra tiveram
clearance ≥ 60ml/min compatível com função renal normal (FG ≥ 90ml/min) ou lesão
renal leve (FG entre 60-89ml/min) (KDOQI, 2002) e 20,6% (155) tiveram filtração
glomerular reduzida (FG < 60ml/min) indicando lesão renal moderada. A média da FG
foi de 97,1ml/min (DP±44,36).

Quanto à estatística inferencial, houve significância entre FG e as variáveis sexo (p 0,
001), faixa etária (p 0, 000), creatinina (p 0, 000) e IMC (p 0, 000) (Tabela 3).
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Tabela 2 – Distribuição dos hipertensos, segundo características sócio-demográficas,
filtração glomerular, índice de massa corpórea e pressão arterial. Vitória- ES. 2009
Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
18 a 59 anos
60 a 91 anos
Número de aferições da PA
Nenhuma/Uma
Duas/ Três
Mais de três

n

%

247
507

32,8
67,2

413
341

54,8
45,2

128
423
203

16,9
56,1
26,9

Uma
Duas/ Três
Mais de Três
Pressão arterial – (mmHg)
Não controlada
Controlada
Sem informação
Creatinina – (mg/dl)
Normal
Elevada
FG – (ml/min)
≥90 ml/min
60 a 89 ml/min
30 a 59 ml/min
29 a 15 ml/min
IMC para adultos – (Kg/m²)
Baixo peso/Eutrófico
Sobrepeso
Obesidade
IMC para idosos – (Kg/m²)
Baixo peso /Eutrófico
Excesso de peso

66
406
282

8,8
53,9
37,4

429
315
10

56,9
41,8
1,3

684
70

90,7
9,3

379
220
143
12

50,2
29,2
19,0
1,6

198
268
288

26,3
35,5
38,2

238
516

30,2
68,4

Total

754

100

Número de consultas
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Tabela 3 – Distribuição da prevalência de filtração glomerular (FG) alterada segundo
características dos 754 hipertensos. Vitória- ES. 2009
FG (Cockcroft-Gault)
Variáveis

<60 ml/min

p-valor*

≥60 ml/min

Sexo
Masculino
68 (27,5%)
179 (72,5%)
Feminino
87 (17,2%)
420 (82,8%)
Faixa etária
60 ou mais
143 (41,9%)
198 (58,1%)
18 a 59 anos
12 (2,9%)
401 (97,1%)
PA (mmHg)
Não controlada
94 (21,9%)
335 (78,1%)
Controlada
58 (18,4%)
257 (81,6%)
IMC adultos
Baixo peso
13 (92,9%)
1 (7,1%)
Eutrófico
78 (42,4%)
106 (57,6%)
Excesso de
64 (11,5%)
492 (88,5%)
peso
IMC idosos
Baixo peso
38 (86,4%)
6 (13,6%)
Eutrófico
73 (37,6%)
121 (62,4%)
Excesso de
44 (8,5%)
472 (91,5%)
peso
Creatinina
(mg/dl)
Normal
103 (15,1%)
581 (84,9%)
Elevada
52 (74,3%)
18 (25,7%)
*qui-quadrado; **RP- razão de prevalência

Intervalo
RP** de confiança
95%

0,001
1,60
1

1,15-2,23

14,43
1

8,01-28,59

1,19
1

0,85-1,68

2,19
1

1,12-3,97

0,27

0,19-0,38

2,30
1

1,51-3,44

0,23

0,15-0,33

1
4,93

3,46-6,95

0,000

0,253

0,000*

0,000

0,000

Os dados antropométricos mostraram, segundo o IMC obtido, que 35,5% (268)
apresentavam sobrepeso e 38,2% (288) obesidade. Uma vez que a amostra é
composta de 45,2% de idosos, também foi utilizada a classificação do IMC para idosos
segundo a Organização Mundial de Saúde26 (1995). Constatou-se que 68,3% (516)
apresentavam excesso de peso. Destaca-se que essa última classificação não
discrimina sobrepeso e obesidade, agrupando-os como excesso de peso.

Foi realizada a razão de prevalência para calcular a contribuição das variáveis na
função glomerular reduzida. Observou-se que sua prevalência foi quase 15 vezes maior

43

em idosos em relação aos não idosos, quase 5 vezes maior naqueles com creatinina
elevada, 2,19 vezes nos hipertensos com baixo peso e 1,6 vez mais prevalente em
homem.

O modelo de regressão não foi usado neste estudo, pois, das quatro variáveis que
mostraram associação com FG, duas delas – idade e creatinina – são elementos da
fórmula de Cocrockft-Gault e poderiam interferir nos resultados da associação.

Destaca-se que, dos 155 pacientes com filtração glomerular reduzida, 103 (66,4%)
apresentavam creatinina normal.

DISCUSSÃO

Como limitação, destaca-se ser um estudo transversal de dados secundários e, dessa
forma, não foi possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre FG reduzida e
fatores associados, como idade, sexo e IMC.

Ainda houve dificuldade na obtenção de informações referentes à relação dos
hipertensos atendidos nas unidades, de forma que pudesse ser acessado seu
prontuário. Observou-se que esse é um trabalho manual e individual de cada equipe, o
que dificulta a identificação dessa clientela.

Estudos brasileiros com hipertensos evidenciam a predominância de mulheres nos
inquéritos e sugerem essa predominância à maior procura delas ao cuidado sistemático
à saúde9,24,27. Com isso, o contingente de mulheres nos cadastros oficiais tipo
Programa HiperDia é maior, como foi a amostra deste estudo e em outros que avaliam
usuários da atenção primária21,27-29.

44

Pesquisas sugerem uma tendência de os serviços de atenção primária terem uma
demanda espontânea grande de pessoas idosas, pois já estão fora do mercado de
trabalho, aposentadas e apresentam mais queixas e sintomatologia de doenças21,31.

Como o envelhecimento é um fator de risco para a diminuição da filtração glomerular,
idosos, representando 45,2% da amostra, necessitam de um melhor controle da função
renal, principalmente se associado a outras comorbidades como a hipertensão e a
obesidade7.

Todo hipertenso deve ter sua função renal avaliada, no mínimo, uma vez ao ano,
segundo protocolo do Ministério da Saúde, para monitoramento da doença renal
crônica, o que deverá ser feito mediante o cálculo da filtração glomerular estimada pela
equação de Cockcroft-Gault7. Todavia, uma das dificuldades encontradas na coleta de
dados foi que 70% dos prontuários analisados não apresentavam, no ano de 2009,
algumas das informações necessárias ao monitoramento da função renal, como peso
corporal e creatinina sérica.

A média do número de consultas ficou em torno de pouco mais de duas ao ano, e a
maioria teve de duas a três consultas, sugerindo um intervalo entre elas de quatro a
seis meses. Recomendações do protocolo do Ministério da Saúde7 (2006) para
acompanhamento de hipertensos sugerem que a avaliação clínica deve ocorrer pelo
menos duas vezes ao ano em indivíduos com a PA controlada, sem sinais de lesões em
órgãos-alvo e sem comorbidades. Como a maioria dos sujeitos apresentou pressão
arterial não controlada, esperava-se encontrar uma média mais satisfatória do número
de consultas. Para os indivíduos que, mesmo apresentando controle das cifras
pressóricas e da glicemia, tenham lesões em órgãos-alvo ou comorbidades, as
consultas devem ser trimestrais1,30.

Um fato que deve ser destacado é o subregistro das pressões arteriais, pois o número
médio de pressão foi menor do que o número de consultas em 2009 e, por vezes, não
havia registro da pressão no momento da consulta, sugerindo uma dinâmica de
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trabalho de não priorização dos registros em prontuário, o que fragiliza o controle e o
acompanhamento dos hipertensos pela equipe de saúde. Uma outra possibilidade é
que nem em todas as consultas é verificada a pressão, principalmente quando o motivo
não é o controle da hipertensão, mas outros agravos.

A prevalência de FG estimada reduzida, neste estudo, foi de 20,6% - FG 30 a 59ml/min
em 19% e FG 29 a 15ml/min em 1,6% da amostra–compatível com lesão renal com
insuficiência moderada e severa, respectivamente25.

Estudo nacional com hipertenso usando o clearance de 24 horas, como o de França et
al24 (2009), mostrou prevalência de FG reduzida em torno de 24,6%. Outro estudo
nacional de Bastos et al16 (2009) com população geral encontrou 9,6% de prevalência
utilizando a fórmula do MDRD.

No que diz respeito aos estudos internacionais, encontraram-se, de forma expressiva,
pesquisas realizadas com a população espanhola, que mostraram prevalência de 30%
e 20,3% em pacientes cardiopatas e em pacientes atendidos pela atenção primária,
respectivamente, utilizando a equação do MDRD13-15,32. Na Argentina, Sarcona e Díaz33
(2005) encontraram uma prevalência de 19,3% de FG < 60ml/min em pacientes
hipertensos utilizando a fórmula de MDRD. Já Rodrigo e Andrés34 (2006) mostraram,
em seu inquérito, com população geral, uma prevalência de 19,9%, quando usada a
equação de Cockcroft- Gault.

Dessa forma, fica evidente a dificuldade de comparação dos valores encontrados neste
estudo devido à não padronização da metodologia utilizada ao avaliarem a prevalência
de alteração da função renal, uma vez que as populações são distintas, e os métodos
para estimativa da função renal usados também diferem. Além disso, poucos foram os
estudos encontrados de prevalência de filtração glomerular reduzida no Brasil, seja em
população geral, seja em portadores de algum agravo16,21,24.
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Autores questionaram o uso da fórmula Cockcroft - Gault para estimar a função renal,
pois, como utilizam parâmetros antropométricos, ela tende a superestimá-la,
principalmente em obesos11,19,32,35. Percebe-se que muitos estudos têm utilizado a
equação do MDRD. Considerando a dificuldade de alguns profissionais, principalmente
de generalistas na atenção primária, em utilizarem as fórmulas para o cálculo da FG,
Bastos e Bastos36 (2005) sugeriram uma tabela para determinação instantânea do valor
da FG estimada pela equação do MDRD, porém, no Brasil, a equação de CockcroftGault é a recomendada nos protocolos do Ministério da Saúde e para avaliação da
função renal, principalmente por ser de fácil aplicabilidade, pouco custosa e também
não depender da coleta de 24 horas da urina7.

Nesta amostra, houve associação da FG reduzida com sexo, faixa etária, creatinina e
IMC. A FG reduzida foi significantemente maior em homens, resultado esse diferente de
estudos tanto nacionais com população semelhante, como internacionais que
verificaram uma prevalência maior em mulheres. Não foi encontrada uma justificativa
para este resultado, todavia especula-se que o homem, ao buscar menos o serviço de
saúde, apresenta menor controle dos agravos à saúde13,21,24,29.

A prevalência de doença renal crônica aumenta nos idosos e a FG, fisiologicamente,
diminui com a idade. Cerca de 17% das pessoas com mais de 60 anos apresentam FG
menor que 60mL/min37. Essa associação, também encontrada em outros estudos,
reforça a hipótese de que os idosos são pacientes de risco para o desenvolvimento de
DRC, o que deve ser motivo de preocupação das autoridades e profissionais de saúde,
uma vez que o envelhecimento da população é progressivo e é um desafio a ser
trabalhado pelas políticas públicas no Brasil19,37.

Vale ressaltar que o aumento exponencial de idosos no Brasil e no mundo é evidente.
O censo realizado pelo IBGE, em 2010, demonstrou que a expectativa de vida do
brasileiro passou para 73,1 anos e que, com a queda da taxa de fecundidade e o
aumento da esperança de vida, o número de idosos chegou, em 2010 a quase 12%, o
que representa cerca de 18 milhões brasileiros com 60 ou mais anos de idade38.
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No que diz respeito ao IMC, os dados mostraram que aqueles com excesso de peso
apresentaram melhor FG, porém entende-se ser esse resultado uma distorção, pois as
pessoas com sobrepeso ou obesidade têm maior quantidade de massa adiposa que por
sua vez, não produz creatinina. Dessa forma, há uma desprorpocionalidade na relação
entre peso e creatinina com interferência no resultado da FG estimada calculada pela
fórmula de Cockcroft-Gault, que considera esses parâmetros16. Porém, destaca-se que
a obesidade e o sobrepeso são fatores de riscos importantes para o desenvolvimento
de doença renal crônica, apesar de estudos questionarem esse fato, uma vez que não
está definida a real causa da DRC em obesos39-40. As possíveis causas mais estudadas
constituem

aumento

da

proteinúria,

existência

da

síndrome

metabólica,

desenvolvimento de comorbidades, como hipertensão arterial e diabetes mellitus40-44.

Por outro lado, o uso da fórmula pode contribuir com esse resultado, uma vez que com
a inclusão do peso na sua fórmula, a equação pode superestimar a taxa de filtração
glomerular, principalmente em obesos, e dessa forma colocá-los em um padrão de
função renal melhor do que eles realmente estão19.

Para minimizar a possível distorção do resultado da taxa de filtração glomerular
estimada, mediante a fórmula de Cockcroft-Gault, quando utilizada em pacientes com
sobrepeso e obesidade, foi proposto um fator de correção para reduzir a
superestimação da filtração glomerular encontrada em obesos23.

Em estudo utilizando esse fator de correção ficou evidenciado que a aplicação da
fórmula de Cockroft-Gault, sem o fator de correção para pacientes com IMC > 25Kg/m²,
superestimava a FG em 8%. À medida que o IMC aumentava, essa porcentagem
também aumentava, chegando a quase 30% pacientes com IMC>40 Kg/m².19 Neste
trabalho, não foi utilizado o fator de correção, uma vez que não é recomendado pelo
Ministério da Saúde para avaliação da função renal pelos profissionais da atenção
primária.
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Portanto, é necessária uma atenção particular a esse grupo de pacientes, no que diz
respeito ao monitoramento da função renal, uma vez que projeções da Organização
Mundial de Saúde indicam que, em 2015, aproximadamente, 2,3 bilhões de adultos
estarão com sobrepeso e mais de 700 milhões serão obesos45.

Em relação à associação entre baixo peso e filtraçao glomerular reduzida encontrada
neste estudo, pode ser pelo fato de que aqueles com baixo peso têm diminuição do
fluxo plasmático renal e, consequentemente, da taxa de filtração glomerular, sendo
esse resultado esperado. Além disso, a desnutrição é uma das principais causas de
morbimortalidade em pacientes com DRC avançada46.

Vem sendo discutido o uso do IMC e dos limites de normalidade adotados para análise
do sobrepeso e da obesidade em idosos pois, nesse grupo de pessoas, as alterações
biológicas advindas com o envelhecimento modificam a composição corporal. As
principais alterações constituem: diminuição da massa muscular, diminuição da
quantidade de água no organismo, acúmulo de tecido adiposo e, em alguns casos,
encurvamento da coluna e/ ou o encurtamento das vértebras47.

A porcentagem de pacientes que apresentaram creatinina normal com filtração
glomerular reduzida reforça a ideia de que a medida da creatinina isoladamente é um
parâmetro tardio para detecção de lesão renal precoce, já que só ocorre alteração
quando o paciente já perdeu mais de 50% da função renal. Na Espanha, os pacientes
com FG < 60ml/min e creatinina normal são considerados portadores de doença renal
oculta (DRO), e alguns inquéritos mostraram uma prevalência de DRO em torno de
10% na amostra estudada13,32.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prevalência de filtração glomerular reduzida (FG<60ml/min) encontrada nesta
pesquisa foi semelhante aos estudos nacionais, seja com hipertenso, seja com a
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população geral, bem como aos estudos internacionais, apesar dos distintos métodos
de avaliação da filtração glomerular utilizados – Cockcroft-Gault, MDRD e Urina 24
horas.

Os grupos que tiveram uma prevalência maior de FG reduzida foram os homens, idosos
e indivíduos com baixo peso, mostrando a necessidade de um monitoramento mais
intensivo da função renal nesses subgrupos de hipertensos. A creatinina elevada
também foi relacionada com a alteração da função renal reduzida, todavia 15% dos
pacientes com creatinina normal apresentavam FG reduzida, evidenciando que,
isoladamente, não foi um bom marcador na amostra estudada.

A importância da monitoração da função renal no hipertenso consiste na redução do
risco da perda total do rim, à medida que é possível não só rastrear, mas acompanhar a
função renal e estabelecer condutas conservadoras para o controle dessa função, bem
como o encaminhamento dos pacientes, quando necessário, para os serviços de
referência, retardando, assim, a perda progressiva do rim e a necessidade de terapia
renal substitutiva – diálise ou transplante.

Diante disso, os protocolos oficiais utilizados no acompanhamento do hipertenso
orientam, como investigação clínica e laboratorial anual, a dosagem da creatinina sérica
e o cálculo da FG com o uso da equação de Cockcroft-Gault, uma vez que é de fácil
realização e utiliza informações usuais da prática clínica1,7,27. Mesmo com a utilização
da fórmula questionada por alguns autores, é possível a partir de seus resultados,
realizar averiguações com métodos mais sensíveis à alteração da função renal, como a
análise de urina de 24 horas.

Todavia, mesmo diante da importância da monitoração da função renal em hipertensos,
ao coletar os dados, ficou evidente que um grande contingente de pacientes não tinha
registro em prontuário de qualquer avaliação da função renal ou de dados necessários
à sua realização, no ano do estudo. Isso evidencia a fragilidade no sistema de
acompanhamento de pacientes hipertensos atendidos nos serviços de atenção primária
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do município, no que diz respeito ao monitoramento da função renal, apesar dos
protocolos existentes.

Apesar das limitações, trata-se de um estudo inédito no município e contribuiu com
informações sobre a prevalência filtração glomerular estimada em hipertensos
atendidos nas unidades de saúde.
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Resumo: A detecção precoce da doença renal torna-se a medida mais importante para
retardar a progressão da doença, principalmente entre os considerados grupos de risco,
como hipertensos. Este estudo objetiva investigar a concordância entre as equações de
Cockcroft-Gault, de Cockcroft-Gault corrigida e a MDRD abreviada para estimar a taxa
de filtração glomerular em hipertensos atendidos na rede básica do município de Vitória
– ES. Trata-se de um estudo transversal, observacional de comparação entre métodos.
Foi calculada a filtração glomerular de 754 hipertensos mediante as equações de
Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault corrigida para obesos e a MDRD e analisada a
concordância entre elas pelo teste estatístico Kappa. Os resultados mostraram
razoável, moderada e forte concordância entre as equações de Cockcroft-Gault e
MDRD, Cockcroft-Gault corrigida e MDRD e Cockcroft-Gault e Cockcroft-Gault
corrigida, respectivamente. Apesar da concordância presente, os parâmetros das
equações avaliadas não são padronizados, o que contribui para os diferentes
resultados encontrados.

Descritores: Insuficiência renal crônica; Taxa de filtração glomerular; Atenção primária;
Hipertensão

Abstract: Early detection of kidney disease becomes the most important measure to
delay the progression of the disease, mainly among those considered risk groups such
as hypertensives. The aim of this study is to investigate the consonance among the
Cockcroft-Gault equations, the corrected Cockcroft-Gault and the abbreviated-MDRD to
estimate the glomerular filtration rate in hypertensive patients attended by the primary
health care service in the city of Vitoria - ES. This is a transversal study, observational of
comparison between methods. There has been calculated the glomerular filtration rate
of 754 hypertensives by means of the Cockcroft-Gault equations, the corrected
Cockcroft-Gault for obese and the MDRD and analyzed the consonance among them
using the Kappa statistics test. The results showed reasonable, moderate and strong
consonance among the Cockcroft-Gault equations and MDRD, the corrected CockcroftGault and MDRD and Cockcroft-Gault and the corrected Cockcroft-Gault , respectively.
Despite this consonance, the parameters of the evaluated equations are not
standardized, which contributes to the different found results.
Keywords: Renal Insufficiency, Chronic; Glomerular filtration rate; Primary care;
Hypertension
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INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) é uma grave complicação da hipertensão. No Brasil,
ainda é a principal causa de perda da função renal que, com o tempo pode evoluir com
necessidade de terapia renal substitutiva (TRS). Diferentemente, nos EUA e em países
da Europa, o diabetes melitus é a causa mais comum de DRC, principalmente quando
associada com obesidade1.

A DRC constitui-se na perda progressiva e irreversível da função renal caracterizada
por alterações estruturais ou funcionais dos rins com ou sem a redução da taxa de
filtração glomerular2.

Em muitos casos, requer cuidados médicos de alto custo,

exigindo uso constante de medicamentos, exames complementares periódicos e
procedimentos específicos como diálise e transplante3,4.

O controle da pressão arterial, da glicemia e a detecção precoce da doença renal
constituem as medidas mais importantes para retardar a progressão da doença,
principalmente entre os considerados grupos de risco, como diabéticos e hipertensos3.

Utiliza-se, como método inicial para avaliar a função renal, a simples coleta da
creatinina sérica, porém autores afirmam que é um parâmetro tardio para detecção
precoce da DRC e só se apresenta alterada quando o paciente já perdeu cerca de 50%
da função renal5,6.

Além disso, a creatinina sérica sofre alterações de acordo com a dieta, superfície
corpórea, drogas, diferenças em métodos laboratoriais, idade, sexo, raça e isso reflete a
limitação de seu uso como parâmetro isolado para detecção de lesão renal precoce7.

Para facilitar a avaliação da função renal na prática clínica, foram desenvolvidas
fórmulas que estimam a taxa de filtração glomerular (FG) mediante cálculo do clearance
de creatinina (Clcr) sem a necessidade de coleta de urina 24 horas, que tem sido
considerada, ainda, o padrão de excelência nesse tipo de avaliação. Apesar de a
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coleta de urina de 24 horas ser útil na mensuração da excreção de creatinina, muitas
vezes esse método não se mostra superior às estimativas da FG provenientes das
equações, não porque seja pior, mas pela dificuldade e erros na coleta da urina e pelas
variações na excreção de creatinina ao longo do dia8,9.

Essas fórmulas, além de facilitar a detecção precoce da alteração da função renal, têm
a vantagem de poder ser utilizadas por profissionais não nefrologistas. A literatura
descreve a existência de mais de 40 delas, a sua maioria validada, e geralmente são
utilizados os parâmetros idade, sexo, raça, peso, creatinina sérica dentre outros10,11.

As equações mais usadas e recomendadas no Brasil e no mundo são a de CockcroftGault12 (CG) e a equação de Modification of Diet in Renal Disease Study13 (MDRD),
apesar de ambas terem sido desenvolvidas em pesquisas com populações muito
específicas.

A equação de Cockcroft-Gault foi criada em 1976 após estudo com homens com
creatinina estável. Por incluir o peso do indivíduo no cálculo, os pacientes obesos
tendem a apresentar uma estimativa da filtração glomerular distorcida da realidade em
função de um menor depósito de massa muscular que pode interferir na excreção diária
da creatinina e elevar o valor da filtração glomerular9,14.

Considerando esse aspecto pesquisadores sugeriram um fator de correção na fórmula
de Cockcroft-Gault15 com vistas a minimizar o erro sistemático da estimativa da taxa de
filtração glomerular em pacientes com índice de massa corporal (IMC) acima de
25kg/m². Os resultados mostraram que a equação sem a correção superestimou a
função renal em 8% a quase 30% em pacientes com IMC maior de 25kg/m² 5.

Quanto à fórmula do MDRD foi validada em população caucasiana e afro-americana
com função renal comprometida (FG < 60ml/min/1.73m²) e idade entre 18 e 70 anos.
Inicialmente, a fórmula era composta por seis parâmetros: idade, sexo, raça, albumina,
ureia e creatinina séricas. Um ano depois, o mesmo grupo publicou a equação de forma
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abreviada em que os parâmetros até hoje utilizados constituem a creatinina, sexo,
idade e raça13,16.

Tem como vantagem não necessitar do peso para a realização do cálculo e, dessa
forma, a MDRD tem sido recomendada aos laboratórios de análises clínicas para
estimativa do FG em adultos7. O uso dessa fórmula tem se difundido no Brasil e no
mundo e tem sido o método de escolha em pesquisas que avaliam a filtração
glomerular na população17-21.

Ainda existem limitações no uso dessas equações, por exemplo, na insuficiência renal
aguda, em que a creatinina sérica se encontra instável, nas condições que levem à
desnutrição, na grande perda de massa muscular, no uso de medicamentos que
interferem na creatinina e com a eliminação renal, nas hepatopatias, no edema
generalizado e nas mulheres grávidas9,10.

Além disso, um dos grandes problemas na utilização dessas equações é a falta de
padronização dos métodos de verificação da creatinina sérica, o que dificulta a
comparação dos resultados22.

As duas equações, Cockcroft-Gault e a MDRD, têm seu uso referenciado para
acompanhamento e tratamento de pacientes com fator de risco para perda da função
renal como os hipertensos, porém no Brasil, a de Cockcroft-Gault é a recomendada nos
protocolos oficiais do Ministério da Saúde ainda que outras entidades científicas no
mundo tendam a popularizar o uso da MDRD3,10,17,23.

Nesse sentido, este estudo objetiva investigar a concordância entre as equações de
Cockcroft-Gault, de Cockcroft-Gault corrigida e a MDRD abreviada para estimar a taxa
de filtração glomerular em hipertensos atendidos na rede básica do município de Vitória
– ES.
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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico observacional, de corte transversal descritivo
com análise comparativa entre métodos e utilização de dados secundários mediante os
prontuários de pacientes hipertensos atendidos nas Unidades de Saúde do município
de Vitória-ES, no ano de 2009.

Para estudos de concordância o cálculo da amostra se dá de forma específica, porém,
neste estudo foi utilizada a amostra de 754 pacientes calculados conforme a fórmula
para estudos transversais com populações finitas do programa estatístico Epi-Info e
considerados os parâmetros: nível de significância de 95%; prevalência do agravo em
saúde de 50%, pois não foram encontradas informações na literatura sobre a
prevalência de doença renal crônica em pacientes hipertensos; tamanho da população
de 18.788 hipertensos cadastrados no HIPERDIA no município; e erro amostral de 5%.

Para aumentar o tamanho amostral para que a amostra seja capaz de evidenciar a
correlação/dependência existente entre os indivíduos de uma mesma unidade de saúde
e também corrigir uma diferença no tamanho amostral (correlações introduzidas pelos
conglomerados que são as unidades de saúde dentro de cada região), utilizou-se o
efeito do desenho de 2, com a amostra final de 754 prontuários.

Esta amostra foi utilizada em um estudo prévio sobre a prevalência de função renal
alterada em hipertensos atendidos pela atenção primária no município de Vitória-ES.

O planejamento da amostragem considerou dois estágios e as unidades de saúde
foram os conglomerados. Primeiramente, foi obtida na Secretaria Municipal de Saúde
de Vitória, a relação de hipertensos cadastrados nas unidades até o ano de 2009 e, a
partir disso, criou-se o critério de inclusão para entrada das unidades, que foi possuir,
no mínimo, 500 hipertensos cadastrados. Das 28 unidades existentes, 13 foram
excluídas por esse critério e as 15 restantes tinham representação em todas as seis
macrorregiões de saúde do município. Quando havia em uma macrorregião duas a três
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unidades de saúde que atendiam ao critério de inclusão, sorteava-se entre elas uma
unidade, e se houvesse mais de três unidades de saúde , eram sorteadas duas delas.
Ao final, sete unidades foram selecionadas.

O segundo estágio considerou a proporcionalidade do número de hipertensos
cadastrados em cada uma das sete unidades para calcular o número de prontuários
necessários em cada uma delas. A partir desse momento, duas dificuldades surgiram:
somente uma unidade disponibilizou a relação completa dos hipertensos, com omissão
das demais de 20 a 85% e a inexistência de dados no prontuário, principalmente de
registros sobre a creatinina sérica e o peso corpóreo, essenciais na avaliação da
filtração glomerular.

Diante disso, todos os prontuários dos usuários existentes nas listas disponibilizadas
foram avaliados até a obtenção do número esperado de sujeitos em cada unidade da
saúde. Ao total, 2.551 prontuários foram acessados e, desses 754 (29,5%) foram
aproveitados.

Os critérios de inclusão foram os prontuários de pacientes com idade maior ou igual a
18 anos, com pelo menos um resultado de creatinina sérica no ano de 2009, e peso e
altura registrados. Os diabéticos foram excluídos da pesquisa por pertencerem a um
grupo de risco maior para desenvolvimento de lesão renal.

Um roteiro foi utilizado para coleta de dados no prontuário, indicando a data de
nascimento, sexo, altura, peso e creatinina sérica.
Quanto ao IMC, utilizou-se a referência da Organização Mundial de Saúde24 (1995):
baixo peso: <18,5(kg/m²); peso normal: 18,5-24,9(kg/m²); sobrepeso: > ou = 25 a 29,9
(kg/m²); obesidade >= 30(kg/m²).

Em relação aos valores de creatinina sérica, utilizou-se como referência o laboratório
central da Prefeitura Municipal de Vitória, uma vez que todos os pacientes atendidos
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pela rede básica de saúde tendem a fazer seus exames também via recursos de SUS.
O método utilizado de dosagem foi o Jaffé modificado, e o ponto de corte de creatinina
sérica (CrS) utilizado pelo referido laboratório é de: 0,7 a 1,2mg/dl para mulheres e 0,5
a 0,9mg/dl para homens.

Para cada paciente, a FG foi estimada utilizando-se a fórmula proposta por CockcroftGault12 (140 - idade em anos) X peso corporal / 72 X CrS, corrigida pelo fator de 0,85,
quando do sexo feminino.

Posteriormente, aplicou-se um fator de correção para essa fórmula de acordo com o
índice de massa corporal (IMC = peso corporal em kg / altura em metros ao quadrado),
conforme sugerido por Saracino et al15 (2004) (X [1,25 – {0,012 X IMC}]). A fórmula,
após a inserção do fator de correção, ficou a seguinte: ClCr (ml/min/1,73m²) = (140idade) x peso/72x CrS (mg/dl) x (0,85) se mulher (x [1,25– {0,012 x IMC}]).

Em seguida, a FG foi calculada a partir da equação do MDRD abreviada em que o fator
de correção para afro-americanos foi subtraído da fórmula: 186 X (creatinina)-1,154 X
(idade)-0,203 X (0,742 se mulher), conforme sugerido por Bastos18 (2009), pois é
inexpressivo o número desses indivíduos no Brasil.

Para análise de concordância entre as equações, foi utilizado o teste Kappa (K),
segundo Landis25 (1977), pois a FG foi avaliada como variável categórica — sem lesão
renal com fator de risco (≥90ml/min); lesão renal com insuficiência renal leve (6089ml/min); lesão renal com insuficiência renal moderada (30-59ml/min); lesão renal com
insuficiência renal severa (15-29ml/min) e lesão renal com insuficiência renal terminal
ou dialítica (<15ml/min) — tal qual é utilizada na prática clínica26. A última categoria foi
excluída da análise devido à existência de somente um sujeito com sinais de lesão
renal com insuficiência renal terminal. Por não ser propósito deste estudo comparar as
equações com um método padrão-ouro optou-se por não utilizar a variável enquanto
contínua. O pacote estatístico usado foi o SPSS versão 15,0.
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do
Espírito Santo sob o número 018-10 em 24 de março de 2010.

RESULTADOS
Foram analisados 754 prontuários de hipertensos e a análise descritiva dos dados
encontra-se na Tabela 1. Foram 67,2% (507) do sexo feminino, com predomínio de
pessoas com idade menor de 60 anos (54,8%) e média de 58,18 (±13,52) anos.

Quanto à creatinina sérica, a maioria dos pacientes 90,7% correspondendo a 684,
apresentava valores nos parâmetros de normalidade e a média foi 0,8mg/dl (±0,3).

Observa-se, ainda na Tabela 1, que as médias da FG foram de 97,1ml/min (±44,36) a
partir da fórmula de Cockcroft-Gault, 85,99ml/min (±34,39) a partir da Cockcroft-Gault
corrigida e 94,17ml/min (±29,44) a partir da MDRD, destacando-se que a menor
variabilidade foi na MDRD e a maior na de CG.

Tabela 1— Medidas descritivas da idade, IMC e variáveis clínicas. Vitória-ES, 2009
Variáveis
Idade
IMC
Creatinina
FG (CG)*
FG (CGc)**
FG (MDRD)***

n

Mínimo
754
754
754
754
754
754

18
15,4
0,3
21
18,4
9,9

Máximo
91
54,1
4,8
349
231
328,5

Mediana Média
57
28,1
0,8
90,2
81,8
91,7

58,2
28,9
0,8
97,1
86
94,2

Desvio
padrão
13,5
5,9
0,3
44,4
34,4
29,4

*CG - Cockcroft-Gault, **CGc - Cockcroft-Gault corrigida,***MDRD - Modification of Diet in Renal Disease
Study

Os dados antropométricos mostraram, segundo o IMC obtido, que 26,3 (198) tinham
baixo peso e eutrofia, 35,5% (268) apresentavam sobrepeso e 38,2% (288) obesidade.

Para o estadiamento da DRC, consideram-se cinco estágios e, nos estágios iniciais (1 e
2), a filtração glomerular está ≥60ml/min e nos demais (3, 4 e 5) <60ml/min,

64

constituindo-se esses valores pontos de corte importantes na compreensão da filtração
glomerular e em sua relação com a gravidade da lesão renal.

A Tabela 2 evidencia a distribuição geral da filtração glomerular entre as três equações,
e a equação do MDRD mostra maior prevalência de pessoas em relação às demais
equações, quando FG≥60ml/min (estadiamentos 1 e 2). Por outro lado, as equações
CG e CGc mostram prevalência maior em relação à MDRD, quando a FG <60ml/min.
Com isso, em análise descritiva, observa-se que a CG e CGc colocam mais pessoas
com função glomerular alterada em relação a MDRD, quando estadiamentos 3, 4 e 5.
Tabela 2—Números absolutos e percentuais do Estágio DRC, segundo as suas
classificações
Estágio DRC
Lesão renal – função preservada
com fator de risco
Lesão renal com insuficiência renal
leve
Lesão renal com insuficiência renal
moderada
Lesão renal com insuficiência renal
severa
Lesão renal com insuficiência renal
terminal dialítica
TOTAL

CG

CGc

MDRD
%

n

%

n

%

n

379

50,3

312

41,4

402

53,3

220

29,1

251

33,3

277

36,8

143

19,0

178

23,6

71

9,4

12

1,6

13

1,7

3

0,4

0

0,0

0

0,0

1

0,1

754 100,0

754

100,0 754

100,0

As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam os números absolutos de concordância entre duas
equações, CG e CGc, CG e MDRD e CGc e MDRD.

Observa-se que os métodos, CG e CGc, em sua maioria, são similares na
categorização da FG e, apesar de a equação CGc classificar hipertensos com pior
função renal em relação à equação de CG, apresentam um coeficiente kappa que
expressa uma concordância forte (0,79) e p 0,000, entre essas duas equações25
(Tabela 3).
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Quanto às equações CG e MDRD, observa-se, na Tabela 4, um coeficiente
estatisticamente significativo expressando uma concordância no limite do razoável (0,20
a 0,39) com o moderado (0,40 a 0,59) entre as equações de CG e MDRD. Todavia,
constata-se, em análise descritiva, que à medida que piora a filtração glomerular pelo
método CG, maior será a discordância desse com o MDRD, chegando a 70%, quando
há lesão renal com insuficiência renal severa (estágio 4) e diferença na categorização
da FG de até dois estágios, seja para a direita, seja para esquerda ou ambos.

Tabela 3— Números absolutos na distribuição da filtração glomerular e o coeficiente de
concordância Kappa entre as equações de CG e CGc (corrigido). Vitória/ ES, 2009
Equação CG
(1) Lesão renal função preservada com fator de
risco
(2) Lesão renal com insuficiência renal leve
(3) Lesão renal com insuficiência renal moderada
(4) Lesão renal com insuficiência renal severa

(1)

CGc
(2)
(3)

312

67

0

0

0
0
0

184
0
0

36
142
0

0
1
12

(4)

Kappa
(p-valor)
0,79
(0,000)

Tabela 4—Números absolutos na distribuição da filtração glomerular e o coeficiente de
concordância Kappa entre as equações de CG e MDRD. Vitória/ ES, 2009
Equação CG
(1) Lesão renal função preservada com fator de
risco
(2) Lesão renal com insuficiência renal leve
(3) Lesão renal com insuficiência renal moderada
(4) Lesão renal com insuficiência renal severa

(1)

MDRD
(2)
(3)

306

72

1

0

80
16
0

122
82
1

18
45
7

0
0
3

(4)

Kappa
(p-valor)
0,39
(0,000)

Observa-se, pela Tabela 5, um coeficiente kappa estatisticamente significante no limite
da concordância moderada (0,40 a 0,59) e, de forma semelhante, a distribuição da
filtração glomerular entre os métodos CG e MDRD, houve uma discordância importante
entre o MDRD e o CGc, com diferença de até dois estágios.
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Tabela 5— Números absolutos na distribuição da filtração glomerular e o coeficiente de
concordância Kappa entre as equações de CGc e MDRD. Vitória/ ES, 2009

(1) Lesão renal função preservada com
fator de risco
(2) Lesão renal com insuficiência renal
leve
(3) Lesão renal com insuficiência renal
moderada
(4) Lesão renal com insuficiência renal
severa

Kappa
(p-valor)

MDRD

Equação CGc
(1)

(2)

(3)

(4)

277

34

1

0

107

134

10

0

18

108

52

0

0

1

8

3

0,40
(0,000)

DISCUSSÃO
Há predominância de mulheres nos inquéritos nacionais com hipertensos, bem como a
maior procura delas pelo cuidado sistemático à saúde27-29. Com isso, o contingente de
mulheres nos cadastros do Programa HiperDia é mais expressivo, como indicam a
amostra deste estudo e outros que avaliam os usuários da atenção primária5,30,31.
Estudos sugerem uma tendência de os serviços de atenção primária terem uma
demanda espontânea grande de pessoas idosas, pois já estão fora do mercado de
trabalho, aposentadas e apresentam mais queixas e sintomatologia de doenças5.

O envelhecimento é um fator de risco para a diminuição da filtração glomerular e,
portanto, os idosos, representando 45,2% da amostra, necessitam de um melhor
controle da função renal, principalmente se associado a outras comorbidades, como a
hipertensão e obesidade3.
Todo hipertenso deve ter sua função renal avaliada, no mínimo, uma vez ao ano,
segundo protocolo do Ministério da Saúde, para monitoramento da doença renal
crônica, o que deverá ser feito mediante o cálculo da filtração glomerular estimado pela
equação de Cockcroft-Gault3.
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Há uma ampla discussão sobre qual a melhor fórmula a ser usada na estimativa da
filtração glomerular, principalmente entre as equações de CG e MDRD22,32. Os
resultados deste estudo mostram que, apesar de uma concordância moderada entre
elas, há uma mobilidade na distribuição da FG entre esses métodos em até dois
estadiamentos da classificação da função renal.

Pesquisas que comparam diferentes métodos de avaliar a filtração glomerular revelam
índices consideráveis de superestimação da FG entre os indivíduos com IMC>25kg/m²,
quando utilizada a equação de CG14,33-35. Entretanto, neste estudo, a inserção do fator
de correção para obesos na equação de CG não alterou os resultados, e a
concordância entre as equações CG e CGc foi alta.

A categorização da filtração glomerular pelo método CG foi muito semelhante em
relação ao método CG corrigido, ou seja, os dois métodos poderiam ser utilizados para
avaliar taxa de filtração glomerular, não sendo possível afirmar se o método corrigido é
mais adequado para acompanhamento da função renal dos pacientes obesos do que o
não corrigido, uma vez que não foi utilizado um método padrão-ouro para possível
comparação.

Apesar de estudos mostrarem que a fórmula do MDRD é mais adequada para estimar a
FG do que a de Cockcroft-Gault, pesquisas, não só no Brasil, utilizam-na de forma
simplificada, ou seja, sem considerar o parâmetro racial no cálculo18,22,10,36. Esse pode
ser um fator limitante para o uso da MDRD, no País, onde a miscigenação racial é
grande.

Como o MDRD não utiliza parâmetros antropométricos na sua fórmula, é esperada uma
discrepância nos resultados em relação à fórmula de CG, o que foi observado neste
estudo. Além disso, foi validada em pacientes com doença renal crônica e FG reduzida
e é menos precisa para pessoas com função renal normal ou discretamente diminuída7.
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As tabelas de descrição das equações e da análise entre as equações de MDRD e CG
sugerem, em perspectiva descritiva e analítica, que as duas equações apresentam
razoável concordância, todavia o MDRD classifica menor número de pessoas com
função renal reduzida (FG<60ml/min) em comparação com a equação CG. O mesmo
ocorreu entre as equações MDRD e CGc.

É fato que o objetivo de utilizar as equações para estimar a filtração glomerular para
obter, de uma forma rápida e prática, resultados para detecção precoce de lesão renal
retarda o agravamento dessa lesão, direciona medidas de prevenção, bem como
possibilita a realização de exames mais precisos de avaliação da função glomerular.

Nessa ótica, a equação que categoriza um contingente maior de pessoas com a
possibilidade de apresentar função renal alterada, como foi neste estudo, é a equação
de CG, que independente do fator de correção para obesos, pode desencadear mais
encaminhamentos para confirmação diagnóstica quanto à alteração da função renal e,
esse se constituiu um resultado importante deste estudo.

Uma pesquisa americana também evidenciou que a equação de CG classificou a FG
dos pacientes em categorias mais severas37. Essa equação já está padronizada na
prática clínica e poderia ser mantida para estimar a FG em pacientes hipertensos
atendidos pela atenção primária3,38.
Destaca-se que o desenho deste estudo não permite afirmar a superioridade de uma
equação sobre a outra, no sentido de a equação de CG ser capaz de mostrar mais
pessoas com pior filtração glomerular, enquanto a MDRD apresenta indivíduos com
melhor função renal, pois, para tal asserção, faz-se necessário comparar os métodos
com um padrão de excelência, que ainda tem sido, no Brasil, o clearance de creatinina
com urina de 24 horas ou de 12 horas, segundo estudo recente que comparou a FG
com urina de 24 e de 12 horas39.
Outra dificuldade é a comparação entre métodos e populações considerando a
diversidade apontada nas pesquisas sobre a temática. Os estudos que originaram as
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fórmulas para estimar a FG incluem grupos diferentes de indivíduos como pessoas com
diagnóstico confirmado de alteração renal ou aquelas com função renal preservada. De
qualquer forma, tanto a fórmula de Cockcroft-Gault como a da MDRD são métodos de
referência utilizados para estimar a FG e recomendados pelo KDOQI26 (2002) para o
acompanhamento de pacientes crônicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Torna-se importante a estimativa da FG em pessoas com hipertensão arterial e em
idosos, dentre outros, pois são condições que deterioram a função renal, e a detecção
precoce da lesão pode ajudar em seu controle.

Para tal avaliação, varias equações têm sido propostas e estudadas. Encontrou-se,
neste estudo, ao comparar três equações — CG, CGc e MDRD — que elas apresentam
concordância que variam entre razoável (CG com MDRD), moderada (CGc com MDRD)
e forte (CG com CGc).

Todavia, diante da concordância razoável e moderada, observou-se que a equação de
MDRD mostrou um padrão de distribuição dos hipertensos nos quatro tipos de
estadiamento que melhora a filtração glomerular, quando comparada com a CG e CGc.
Nesse sentido, a equação de CG pode ser mais útil à medida que destacou mais
hipertensos com alteração da FG e possibilidades de averiguação por métodos de
maior sensibilidade.

Os parâmetros das equações avaliadas não são padronizados, o que contribui para os
diferentes resultados encontrados, apesar da concordância entre eles, entretanto
sugere-se que estudos comparativos dos métodos de avaliação da filtração glomerular
com o padrão-ouro sejam realizados, para melhor detalhamento da sensibilidade das
equações.
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5 CONCLUSÃO
O acompanhamento da função renal dos hipertensos atendidos na atenção primária à
saúde, a partir do monitoramento da filtração glomerular (FG) estimada (clearance de
creatinina de 24 horas, Cocrockft-Gault e MDRD), pode direcionar as medidas para
retardo da DRC, como o uso de medicações e dietas específicas, quando a FG estiver
≥60ml/min e encaminhamento para especialista se a FG atingir níveis menores de
60ml/min7.

Os resultados apresentados nos artigos elaborados mediante discussão da temática,
alerta para a importância da vigilância da função renal em pacientes hipertensos,
independente da metodologia utilizada para avaliação dessa função. Os pacientes que
forem devidamente acompanhados terão a possibilidade de retardar a evolução da
doença renal e se preparar, adequadamente, caso seja necessário, para i instituição de
terapias renais substitutivas.

Além disso, grupos de risco cada vez mais predominante no mundo como obesos e
idosos precisam de um método de avaliação que seja mais adequado para suas
particularidades fisiológicas e físicas.

Novos estudos com metodologias mais precisas são necessários para dimensionar a
real condição da função renal dos pacientes hipertensos do município de Vitória – ES.
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COLETA DE DADOS US:________________________________
NOME:

MA:

F:

ID:

DN:_______________________________________
RAÇA:_____________________________________
ESCOLARIDADE:__________________________SITUAÇÃO CONJUGAL:__________________
ALTURA:______________________________
SEXO:________________________________
DATA CADASTRO: ____________________________ TEMPO DE DOENÇA: _______________
FATORES DE RISCO: ____________________________________
DATA ÚLTIMA CREATININA: _________________________
MEDICAÇÃO
PESO
PA
PROFISSIONAL CREATININA
DATA

MEDICAÇÃO

PESO

PA

PROFISSIONAL CREATININA

MEDICAÇÃO

PESO

PA

PROFISSIONAL CREATININA

DATA

DATA
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