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RESUMO 

 
 

Introdução: A função renal em todo mundo é medida principalmente pela 

taxa de filtração glomerular (TFG).  A creatinina sérica é o marcador 

endógeno mais comumente utilizado para esse fim na prática clínica, embora 

não seja um teste preciso em algumas condições. A fim de evitar 

interpretações erradas, seus resultados podem ser sensibilizados pelo uso de 

fórmulas que estimam a TFG, acrescentando o ajuste para fatores 

interferentes. 

Objetivos: Avaliação da creatinina sérica e sua depuração, assim como de 

fórmulas para estimar a TFG, em indivíduos normais e pacientes com doença 

renal crônica (DRC) na população brasileira, com ênfase na necessidade de 

correção para raça, com o fim de estabelecer a aplicabilidade de tais 

equações. 

Casuística e Métodos: Foram avaliados 244 brasileiros, 202 com DRC e 42 

indivíduos sem lesões renais previamente conhecidas, e avaliados por 

ocasião da inclusão no estudo. Foram medidos, em todos os casos, creatinina 

sérica, depuração de iohexol, bem como a TFG, que foi estimada pelas 

fórmulas de Cockcroft-Gault, Mayo Clinic, MDRD abreviada, CKD-EPI e 

equação do estudo. Foi utilizada como padrão-ouro a depuração de clearance 

iohexol para a comparação de métodos e para o desenvolvimento de uma 

fórmula aplicável à população brasileira. 
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Resultados: A TFG foi medida e estimada em  244 indivíduos, 57% do sexo 

feminino, com média de idade de 41 anos (18-82). As correlações intraclasse 

entre a depuração de iohexol e as fórmulas foram todas significantes (p 

<0,001).  

Conclusões: Todos os marcadores de TFG avaliados tiveram boa correlação 

com a depuração de iohexol nas condições de saúde e doença testadas 

neste estudo. A correção para raça incluída nas fórmulas do MDRD e CKD-

EPI não contribuiu para estimativas mais precisas. Nossos resultados indicam 

que a correção para raça não é necessária para a população brasileira, 

especialmente para fins de rastreamento de DRC de forma rotineira.  
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ABSTRACT 

 
 

Introduction: Worldwide renal function is mainly measured by glomerular 

filtration rate (GFR). Serum creatinine is the endogenous marker more 

commonly used in clinical practice for this purpose, although it is not an 

accurate test in some known conditions. In order to avoid misinterpretation, its 

results can be sensitized by the use of formulas that estimate GFR, adding 

adjustment for interfering factors. 

Objectives: Evaluation of serum creatinine, creatinine clearance, and 

formulas for estimating GFR to establish the best estimated GFR (eGFR) 

equations in normal subjects and patients with chronic kidney disease (CKD) 

in a Brazilian population, with emphasis in the need of race correction, in order 

to establish the applicability of these equations. 

Patients and Methods: We evaluated 244 Brazilians, 202 with CKD and 42 

subjects without previously known renal lesions, that were clinically evaluated 

by the time of enrolment. Serum creatinine, creatinine and iohexol clearances 

were measured in all cases, as well as eGFR, that was estimated by 

Cockcroft-Gault, Mayo Clinic, abbreviated MDRD and CKD-EPI equations. 

Iohexol clearance was used as the gold standard for comparison of methods 

and for development of a Brazilian formula. 

Results: Measured and estimated GFR were evaluated in 244 individuals, 

57% female, with a mean age of 41 years (18-82). Intraclass correlations 

among iohexol clearance and eGFR formulas were all significant (p<0.001). 
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Conclusions: All evaluated markers of GFR had a good correlation with the 

iohexol clearance in the health and disease conditions tested in the present 

study. Race correction included in the MDRD and CKD-EPI formulas has not 

contributed to more precision in a Brazilian population, especially for routine 

screening of chronic kidney disease.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma adequada avaliação da função renal é importante para fazer-se 

diagnóstico (particularmente o diagnóstico precoce) e tratar as doenças renais, 

assim como para administrar doses adequadas de medicações, interpretar eventuais 

sintomas de uremia e tomar decisão no que se refere a iniciar terapêutica renal 

substitutiva. 

Em geral, a avaliação da taxa de filtração glomerular (TFG) é vista como o 

melhor marcador de função renal em indivíduos saudáveis ou doentes. Considera-se 

que a TFG pode ser medida de forma precisa, utilizando-se os marcadores de 

filtração: inulina, iotalamato-I125, ácido etilenodiaminotetra-acético-Cr51, ácido 

dietilenotriamino-penta-acético-Tc99m e iohexol (BOSTOM, KRONENBERG & RITZ, 

2002), entre outros. No entanto, os testes que utilizam tais marcadores apresentam 

algumas desvantagens, dentre as quais: alto custo, execução trabalhosa, alguns 

envolvem radioatividade, com a conseqüente necessidade de um manuseio 

especial, além da disponibilidade limitada. O fato é que esses métodos já 

padronizados não são corriqueiramente utilizados na prática clínica. Portanto, na 

definição diária da conduta frente a pacientes com nefropatias ou mesmo diante do 

grande contingente de indivíduos em que se deseja afastar a existência de doença 

renal, especialmente incipiente, não existem indicadores adequados para triagem, 

que sejam precisos, sensíveis e poucos invasivos (SWAN, 1997; KIRSZTAJN, 

2007). 

Para este fim, tem-se utilizado mais comumente a estimativa da função renal 

através de equações baseadas em características como idade, sexo, raça, peso, e 
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também em índices bioquímicos, entre os quais se destaca a creatinina sérica. 

Provavelmente, as mais utilizadas entre essas equações ou fórmulas são a de 

Cockcroft-Gault (BOSTOM, KRONENBERG & RITZ, 2002) e a do estudo 

Modification of Diet in Renal Disease (MDRD). 

É interessante lembrar que algumas dessas fórmulas foram criadas para 

prever a depuração ou clearance (termo que utilizaremos ao longo do texto) de 

creatinina e outras, a TFG. Entretanto, todas elas lançam mão dos níveis séricos da 

creatinina, sofrendo portanto a influência deste indicador.  Vale ressaltar que a 

creatinina sérica é um marcador de filtração que não é sensível a diminuições leves 

ou moderadas na TFG. Os níveis séricos de creatinina dependem em grande 

proporção da dieta, da massa muscular total, do uso de medicações capazes de 

interferir com o manuseio renal da creatinina, assim como de sua excreção renal e 

extra-renal (BOSTOM, KRONENBERG & RITZ, 2002).  

Há indícios de que os níveis séricos de creatinina não são marcadores 

sensíveis da real função dos rins em doença renal crônica (BOSTOM, 

KRONENBERG & RITZ, 2002). Shemesh e cols. (1985) avaliaram a confiabilidade 

de marcadores de filtração glomerular em doença renal crônica e observaram que 

era necessária uma redução superior a 50% na ultrafiltração glomerular antes de 

ocorrer um aumento na creatinina sérica. Em outras palavras, muitos indivíduos com 

doença renal crônica mantêm níveis de creatinina sérica na faixa da normalidade, 

apesar de terem função renal expressivamente diminuída. Da mesma forma, 

podemos dizer que muitos indivíduos saudáveis, por vezes, apresentam discreta 

elevação da creatinina sérica, não sendo possível determinar de maneira adequada 

se tal elevação é ou não é indicativa de doença renal. 
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Uma das características indispensáveis para que uma substância seja usada 

como marcador da filtração glomerular é ser 100% filtrada, não ser reabsorvida e 

nem secretada pelos túbulos renais, e ter concentração constante no meio interno, 

só variando em função da TFG do plasma (SMITH, 1951). A creatinina é derivada da 

creatina muscular. Seu ritmo de produção é relativamente constante, mas depende 

do volume da massa muscular; daí a sua produção, e mesmo o seu nível 

plasmático, serem maiores em adultos do que em crianças, e em homens do que 

em mulheres. Pacientes com perda da massa muscular terão redução na produção 

de creatinina e no seu nível plasmático, desde que mantenham função renal normal 

(MONTEIRO e cols., 1994).  

Proteína de origem animal presente na dieta é fonte de creatina e de 

creatinina e, se este aporte for pronunciado, pode ocasionar discreto aumento da 

creatinina sérica, o que raramente constitui, contudo, inconveniente prático. O 

excesso de creatinina é eliminado na urina. Um fator de erro não-desprezível 

freqüentemente surge por ocasião das coletas de urina por períodos prolongados, 

quando se mede o clearance renal da creatinina. Um inconveniente mais sério, no 

entanto, reside no fato de a creatinina ser substância não apenas filtrada, mas 

também secretada pelos túbulos renais. O percentual de creatinina depurada do 

plasma por secreção depende do nível plasmático da mesma e, obviamente, da 

massa de tecido tubular funcionante (MONTEIRO e cols., 1994).  

No dia-a-dia da Medicina assistencial, quando além das características 

técnicas do método diagnóstico em uso, é fundamental atentar para aspectos como 

tempo para se ter o resultado do teste e sobretudo o custo do mesmo, o uso da 

creatinina continua a ser de grande utilidade, mundialmente.  
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No sentido de se dispor de melhor avaliação da TFG, técnicas de medição de 

clearance renal ou de decaimento plasmático de substâncias apenas filtradas e não 

manipuladas pelos túbulos renais foram desenvolvidas.  Quando se faz a medida do 

clearance renal desses compostos, há a necessidade da coleta de urina durante 

certo período de tempo, que é cronometrado. Esta é uma das etapas mais críticas 

neste procedimento que, embora pareça simples, é na prática o mais sujeito a erros 

ou a mais importante fonte de variação no resultado. Uma alternativa 

freqüentemente utilizada tem sido a medida do ritmo de desaparecimento da 

substância do compartimento plasmático; tais técnicas implicam geralmente em 

coleta de várias amostras de sangue e, conseqüentemente, várias determinações 

analíticas. Para isso têm sido usadas substâncias radioativas (com os problemas 

inerentes ao seu manuseio) e contrastes radiológicos não-radioativos, cujas 

determinações são realizadas por vários métodos (KRUTZÉN e cols, 1984; 

FRENNBY e cols, 1995; ROCCO e cols.,1996). O risco decorrente da alergia 

potencial aos contrastes é uma questão ainda não resolvida. Coletas de várias 

amostras de sangue prolongam e encarecem estes procedimentos; ainda mais 

quando os pacientes já apresentam algum grau de insuficiência renal, situação em 

que os períodos de coleta são mais prolongados (FRENNBY  e cols., 1995). 

Nos últimos anos, uma proteína de peso molecular suficientemente baixo a 

ponto de não interferir com sua filtração nos capilares glomerulares, com um ritmo 

de produção constante, estável nas amostras de soro ou plasma e passível de ser 

determinada imunoquimicamente, tem sido apontada como possível candidata a 

substituir com vantagens a creatinina como indicador da TFG do plasma; trata-se da 

cistatina C (NILSSON-EHELE & GRUBB, 1994; KYLSE-ANDERSEN e cols., 1994; 

NEWMAN e cols., 1995; FILLER e cols., 1997; TIAN e cols., 1997). Porém após 
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aplicação em diferentes situações clínicas, a cistatina também não se mostrou um 

marcador ideal (BAXMANN e cols, 2008; GABRIEL e cols., 2011; SILVA e cols., 

2011) e, ainda que possa ser considerada por alguns como melhor que a creatinina 

sérica, seu custo ainda é impeditivo para uso rotineiro. Nessa situação, a 

sensibilização do resultado da dosagem de creatinina sérica através da aplicação de 

fórmulas para estimativa da TFG pode ser uma alternativa interessante. 

No que se refere à medida da taxa de filtração glomerular, é fundamental 

contar com um método de referência para comparação e uma das metodologias 

mais indicadas como padrão-ouro, nos dias de hoje, é a medida do decaimento 

plasmático do iohexol.  

O iohexol, também conhecido como Omnipaque (Winthrop Pharmaceuticals, 

N.Y.) é um meio de contraste radiográfico triiodado. Apresenta características 

similares às da inulina, uma vez que o seu espaço de distribuição é restrito ao 

volume extracelular. A ligação às proteínas do soro é inferior a 1%, é livremente 

filtrado pelos glomérulos, não sendo secretado ou reabsorvido, em grau significativo, 

pelos túbulos renais. É recuperado quase que totalmente na urina, em forma não-

metabolizada, nas 24 horas após injeção endovenosa (KRUTZÉN e cols., 1992). 

Metodologia para determinação do ritmo de decaimento da concentração plasmática 

de iohexol foi desenvolvida e aplicada com sucesso em estudo prévio em nosso 

laboratório. 

Exames simples, práticos, de baixo custo e realização rápida são bem-vindos, 

nas mais diversas situações, e também quando se deseja avaliar a função renal. Na 

busca de marcadores da TFG adequados para utilização na população brasileira, 

procuramos no presente estudo avaliar estimativas da TFG baseadas em um exame 
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simples e facilmente disponível, a creatinina sérica, utilizando como padrão-ouro o 

clearance de iohexol, que é um exame laboratorial mundialmente reconhecido para 

esse fim. 
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2.  OBJETIVOS 

 

Objetivos Principais 

1- Validar fórmulas de estimativa da TFG para avaliação de função renal 

(Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI, Mayo Clinic)  

- em indivíduos normais e pacientes com nefropatias (com diferentes níveis de 

TFG), usando como padrão-ouro o clearance de iohexol. 

 

2- Definir qual a melhor fórmula para estimativa da TFG na população 

brasileira para uso em laboratório clínico. 

 

Objetivo Secundário 

3- Desenvolver nova fórmula para estimativa da TFG para aplicação na 

população brasileira 

-  utilizando a amostragem populacional do presente estudo e comparar com o 

desempenho das fórmulas já existentes. 
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3.  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1. Grupos de estudo  

Foram avaliados 244 indivíduos adultos (voluntários normais e pacientes do 

Ambulatório de Glomerulopatias da UNIFESP, com níveis variáveis de função renal, 

triados com base no resultado de sua creatinina sérica). Todos os indivíduos do 

grupo “normal” fizeram teste de urina (Urina I e/ou ou teste com fita reagente), 

responderam a questionário para afastar doenças preexistentes (renais e outras) e 

fizeram exame clínico, só sendo incluídos se não apresentassem alterações. 

Foram excluídos dos grupos pacientes com rim único, transplantados renais, 

grávidas, indivíduos com infecção ativa no momento do estudo, doença maligna ou 

alergia a iodo. 

 

3.2. Métodos laboratoriais 

 Foram analisados os seguintes parâmetros: idade, gênero, altura, peso, 

creatinina sérica, depurações de creatinina e iohexol, fórmulas para estimativa da 

TFG (Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI, com variações, equação da Clínica Mayo e 

equação do estudo) e diagnóstico clínico.  

Os seguintes métodos foram utilizados para a realização dos exames 

laboratoriais que serviram de base para o presente estudo: 

 

1) Clearance de iohexol 

Foi determinado o ritmo de decaimento da concentração plasmática de 

iohexol. 
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Dose precisa (5,0 mL) de iohexol foi injetada por via endovenosa e amostras 

sangüíneas foram coletadas em horários estabelecidos em estudo prévio, de acordo 

com a faixa de função renal (para creatinina sérica < 4,0 mg/dL: 3, 4 e 5 h; ≥ 4,0 

mg/dL: 3, 6 e 24 h após a injeção). A dosagem de iohexol nas amostras foi feita por 

eletroforese capilar. Os resultados foram calculados usando programa 

computacional para cálculo de desaparecimento de quelatos marcados. 

 

2) Creatinina  

Foi dosada pelo método de Jaffé, do picrato alcalino, automatizado no 

equipamento Olympus AU400, rastreável pelo NIST (National Institute of Standards 

and Technology), padrão de referência 914a., em amostras de sangue e de urina, 

sendo os resultados expressos em mg/dL. 

 

3) Clearance de creatinina em três períodos 

Foi também realizado durante o período do exame o clearance de creatinina 

por períodos (coleta de 3 amostras). O clearance de creatinina foi calculado a partir 

da fórmula UV/P (correspondendo ao produto da “creatinina na urina” vezes o 

“volume minuto”- volume dividido pelo tempo expresso em mililitros por minuto, e o 

produto dividido pela creatinina sérica, com correção para 1,73 m2 de superfície 

corporal). Os resultados foram expressos em ml/min/1,73m2.  
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4) TFG estimada 

Foram utilizadas as seguintes fórmulas para estimativa da TFG propriamente 

dita ou do clearance de creatinina (como indicado em cada caso):  

 

I.    Fórmula de Cockcroft-Gault 

 

Clearance de creatinina = [(140 – idade anos) x peso kg]/ creatinina sérica 

mg/dL x 72  (x 0,85 para mulheres) 

 

II. Fórmula de Cockcroft-Gault (CG) corrigida para obesos  

 

Fez-se a correção quando IMC > 25 kg/m². 

Clearance de creatinina = Cockcroft-Gault [1,25 - (0,012 x IMC)] 

  

III. MDRD 

 

TFG (mL/min/1,73m2) = 175 x creatinina sérica-1,154 (mg/dL) x idade-0,203 

(anos) x 0,742 (para mulheres) x 1,21 (se negro) 

 

A equação que utiliza a constante 175 deve ser usada por laboratórios cujo 

método de dosagem da creatinina é calibrado pelo IDMS (isotope dilution 

calibration mass spectrometry). 

 

IV. Fórmula da Mayo Clinic 

 

Equação “Mayo Clinic Quadratic” (MCQ): exp [1,911 + 5,249/creatinina 

(mg/dL) sérica – 2,114/creatinina sérica2 −0,00686 × idade  (anos) – 0,205 

se sexo feminino ]  
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V. CKD-EPI 

 

Esta inclui as “constantes” a, b e c, que variam conforme raça, sexo e 

creatinina sérica (mg/dL).  

    TFG= a × (creatinina sérica / b) c × (0,993) idade (anos) 

 
a:   
Negra:          Mulheres = 166; homens = 163 

Branca/outras:  Mulheres = 144; homens = 141 

 
b:  
Mulheres = 0,7; homens = 0,9 
 

c    (creatinina sérica):       
Mulheres: creatinina ≤ 0,7 mg/dL = - 0,329; > 0,7 mg/dL = - 1,209  

Homens: creatinina ≤ 0,7 mg/dL = - 0,411; > 0,7 mg/dL = - 1,209 

 

 

VI. Equação do estudo  

Essa foi desenvolvida utilizando os resultados da amostragem da 

população brasileira avaliada no presente estudo, incluindo os parâmetros 

gênero, cor, idade (anos), peso (kg) e creatinina sérica (mg/dL) em modelo de 

regressão linear múltiplo. 

 

Equação para indivíduos do sexo feminino : 

TFG = 2,464 - 0,285.idade + 0,216.peso + 61,073.(1/creatinina) 

 

Equação para indivíduos do sexo masculino: 

TFG = 9,734 - 0,285.idade + 0,216.peso + 61,073.(1/creatinina)
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3.3. Definições operacionais 

1) Cor/raça  

Por ser difícil estabelecer com precisão cor ou raça na população 

brasileira, a investigação da cor/ raça neste estudo baseou-se na autoclassificação 

feita pelo próprio indivíduo, conforme descrição do IBGE, que contempla os 

seguintes grupos: branco, preto, pardo, amarelo e indígena (IBGE). 

2) Fórmula de Cockcroft-Gault corrigida para obesos 

A fórmula de Cockcroft-Gault corrigida para obesos foi aplicada quando 

os indivíduos tinham IMC maior que 25 kg/m². 

 

3) Fórmula do estudo MDRD 

MDRD: Foi assim chamada a fórmula do MDRD quando pardos foram 

considerados como brancos na fórmula do MDRD e, para os indivíduos de cor preta, 

usou-se a correção para “afroamericanos”. Os demais parâmetros da fórmula do 

MDRD foram utilizados da maneira usual. 

 

MDRD1: Foi assim chamada a fórmula do MDRD quando a correção para 

os indivíduos de cor preta não foi aplicada; ou seja, a fórmula “sem correção” para 

cor/raça foi aplicada a todos os indivíduos.  

 
MDRD2: Foi assim chamada a fórmula do MDRD quando a correção para 

os indivíduos de cor preta foi aplicada também aos pardos. 

 

3) Fórmula do CKD-EPI 

CKD-EPI: Foi assim chamada a fórmula do CKD-EPI quando pardos 

foram considerados como brancos e, para os indivíduos de cor preta, usou-se a 

correção para “afroamericanos”. Os demais parâmetros da fórmula do CKD-EPI 

foram utilizados da maneira usual. 
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CKD-EPI1: Foi assim chamada a fórmula do CKD-EPI quando a correção 

para os indivíduos de cor preta não foi aplicada; ou seja, a fórmula “sem correção” 

para cor/raça foi aplicada a todos os indivíduos. 

 

CKD-EPI2: Foi assim chamada a fórmula do CKD-EPI quando a correção 

para os indivíduos de cor preta foi aplicada também aos pardos. 

 

 

3.4. Análise estatística 

 

A análise estatística de todas as informações coletadas nesta pesquisa foi 

inicialmente feita de forma descritiva. 

Para as variáveis de natureza quantitativa (numérica), foram calculadas 

algumas medidas-resumo, como média, valor mínimo, valor máximo, desvio-padrão, 

e confeccionados gráficos do tipo diagrama de dispersão bidimensional (BUSSAB e 

MORETTIN, 2006). 

As variáveis de natureza qualitativa (categorizada) foram analisadas através 

do cálculo de freqüência absoluta e relativa em porcentagem (BUSSAB e 

MORETTIN, 2006).  

As análises inferenciais empregadas com o intuito de confirmar ou refutar 

evidências encontradas na análise descritiva foram: 

• Ajuste do modelo de regressão linear múltiplo (NETER e cols., 1996) 

com o intuito de estimar a TFG, tendo como padrão-ouro o clearance de iohexol, 

considerando os parâmetros gênero, cor, idade, peso e creatinina sérica. 
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• Estimativa pontual e intervalar do coeficiente de correlação intraclasse 

(FLEISS, 1986) com o intuito de quantificar a reprodutibilidade dos métodos e os 

métodos (Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault corrigido para obesos, MDRD, MDRD1, 

MDRD2, CKD-EPI, CKD-EPI1, CKD-EPI2, Mayo e equação do estudo), 

comparando-os com o clearance de iohexol; 

• Estimativa pontual e intervalar da sensibilidade, especificidade e área 

sob a curva ROC (ALTMAN e cols., 2000) para Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault 

corrigido ara obesos, MDRD, MDRD1, MDRD2, CKD-EPI, CKD-EPI1, CKD-EPI2, 

Mayo e equação do estudo, considerando clearance de iohexol como padrão-ouro. 

• O modelo de regressão linear múltiplo foi ajustado com o intuito de 

estimar a TFG (representada pelo clearance de iohexol), considerando sexo, cor, 

idade, peso e creatinina sérica. 

Em todas as conclusões estabelecidas através das análises inferenciais, foi 

utilizado o nível de significância α igual a 5%. 

Os dados foram digitados em planilhas do “Excel 2007 para Windows” para o 

armazenamento das informações. As análises estatísticas foram realizadas com o 

software “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) versão 15.0 for 

“Windows” e “R-Program” versão 2.11.0. 
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4.  Resultados 

 

4.1. População avaliada 

A amostra desta pesquisa é composta por 244 indivíduos, sendo 106 

(43,04%) do gênero masculino e 138 (56,6%) do feminino (Tabela 1). A distribuição 

da população conforme a cor/raça (autodefinida pelo indivíduo) encontra-se na 

Tabela 1. Esta não foi considerada diferente da composição geral da população 

brasileira (brancos 47,3%, pardos 43,1%, pretos 7,6%, amarelos 2,1%, indígenas 

0,3%), conforme dados do IBGE. 

A idade média dos indivíduos do gênero masculino foi de 40,6 anos, variando 

de 18 a 82 anos, com desvio-padrão de 15,5 anos. O grupo feminino tinha idade 

média de 42,6 anos, variando de 18 a 81 anos, com desvio-padrão de 14,4 anos. 

Parâmetros como peso, altura e IMC podem ser vistos na Tabela 2.  

 
 
Tabela 1. Distribuição da população estudada em relação às variáveis categóricas 

sexo e cor. 

Variáveis Total (%) 
Sexo   
Feminino 138 (56,6) 
Masculino 106 (43,04)
Cor   
Branca 119 (48,8) 
Negra 18 (7,4) 
Parda 90 (36,9) 
Amarela 3 (1,2) 
Não responderam 14 (5,7) 
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Tabela 2. Análise descritiva das variáveis idade, peso, altura e IMC nos 244 

indivíduos avaliados. 

 

Variáveis Média Desvio- 
Padrão Mínimo Mediana Máximo 

Idade (anos) 41,7 14,9 18,0 40,0 82,0 
Peso (kg) 69,7 15,4 35,0 68,0 140,0 
Altura (cm) 163,4 9,6 140,0 162,0 197,0 
IMC (kg/m2) 26,1 5,0 11,7 25,8 52,1 

 

 

 

4.2. Equação do estudo 

 

Desenvolveu-se uma equação com os dados dos indivíduos incluídos no 

presente estudo, considerando gênero, cor/raça, idade, peso e resultados de 

creatinina sérica, com o intuito de estimar a TFG. 

No processo de ajuste desse modelo, a cor não se correlacionou com os 

resultados do clearance de iohexol (p=0,589), quando consideradas as demais 

variáveis (gênero, idade, peso e creatinina). Desta forma, a cor/raça foi removida do 

modelo apresentado a seguir (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Modelo de regressão linear múltiplo ajustado para estimativa da TFG, 

considerando gênero, idade, peso e creatinina sérica.  

Modelo Coeficiente Erro-padrão (coeficiente) P 
(Constante) 9,734 7,008 0,166 
Gênero -7,268 2,471 0,004 
Idade (anos) -0,285 0,077 <0,001 
Peso (kg) 0,216 0,077 0,005 
1/creatinina 61,073 2,539 <0,001 
R2=0,729 
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Análise de Regressão Linear para desenvolvimento da equação do 

estudo (log10) 

 

As Tabelas 4 e 5, a seguir, apresentam os resultados das análises de 

regressão linear univariada e multivariada (com critério Stepwise de seleção de 

variáveis) para estudar a relação das variáveis de interesse com os valores de 

iohexol (transformado em log10, devido à ausência de distribuição normal). 

 

Tabela 4. Análise de regressão linear univariada para log iohexol (n=244). 

Variável Categorias Beta (EP)* Valor-P R2 

Sexo 
Masculino (ref.) 

Feminino 

--- 

0,042 (0.037) 

 

0,258 

 

0,0053 

Idade (log) Variável contínua (anos) -0,432 (0.113) <0,001 0,0566 

Cor/raça 
Branco (ref.) 

Negro ou Pardo 

--- 

-0,061 (0.038) 

 

0,111 

 

0,0112 

Creatinina (log) Variável contínua -0,926 (0.029) <0,001 0,8029 

* Beta: valor da estimativa ou coeficiente angular (slope) na reta de regressão; EP: erro- 

padrão de beta. R2: coeficiente de determinação (% de variabilidade da variável resposta 

explicada pela variável independente). Ref: nível de referência. 

 

 

Tabela 5. Análise de regressão linear multivariada para log iohexol (n=227). 

Variáveis 

Selecionadas 
Categorias Beta (EP)* Valor-P R2 Parcial

1. Creatinina (log) Variável contínua -0,921 (0.029) <0,001 0,8041 

2. Sexo 
Masculino (ref.) 

Feminino 

--- 

-0,063 (0.016) 

 

<0,001 
 

0,0151 

3. Idade (log) Variável contínua (anos) -0,188 (0.052) <0,001 0,0102 

* Beta: valor da estimativa ou coeficiente angular (slope) na reta de regressão; EP: erro- 

padrão de beta. R2: coeficiente de determinação. 

Critério Stepwise de seleção de variáveis. R2 Total: 0.8294. Intercepto (EP): 2,167 (0,081); 

P<0,001. 
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Foi assim desenvolvida a equação do estudo que leva em consideração sexo, idade 

(anos), peso (kg) e creatinina sérica (mg/dL):  

 
Equação para indivíduos do sexo feminino: 
TGF = (9,734 - 7,268) - 0,285.idade + 0,216.peso + 61,073.(1/creatinina) 
TGF= 2,464 - 0,285.idade + 0,216.peso + 61,073.(1/creatinina) 
 

Equação para  indivíduos do sexo masculino: 
TGF = 9,734 - 0,285.idade + 0,216.peso + 61,073.(1/creatinina) 
 

 

4.3. Taxa de filtração glomerular 

 

A Tabela 6 reúne medidas-resumo dos marcadores para avaliação da TFG 

utilizados neste estudo. 

 
Tabela 6: Medidas-resumo referentes aos clearances de iohexol e creatinina e às 

fórmulas de Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault corrigida para obesos, MDRD, 

MDRD1, MDRD2, CKD-EPI, CKDEPI1, CKD-EPI2, Mayo e equação do estudo dos 

indivíduos avaliados. 

Medidas-resumo 
N média mediana mínimo máximo desvio-padrão 

Clearance de iohexol 244 61,31 57,00 8,00 135,00 33,58 
Clearance de creatinina  241 74,11 67,00 3,00 213,00 41,64 
Cockcroft-Gault 244 74,39 67,35 4,80 231,30 44,15 
Cockcroft-Gault corrigida 244 69,57 64,49 4,27 204,56 40,34 
MDRD 230 60,40 53,50 2,00 201,00 37,09 
MDRD 1 230 59,36 53,00 2,00 201,00 36,31 
MDRD 2 230 64,87 59,00 3,00 244,00 40,41 
CKD-EPI 230 64,64 58,50 2,00 149,00 37,55 
CKD-EPI 1 230 63,93 58,00 2,00 149,00 36,91 
CKD-EPI 2 230 68,08 63,00 3,00 172,00 39,53 
Mayo 244 74,61 79,05 5,30 150,10 41,43 
Equação do estudo  244 61,54 58,05 7,33 160,07 28,67 
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Avaliamos a relação entre o clearance de iohexol, como padrão-ouro para 

determinação da TFG, e os demais marcadores (clearance de creatinina e as 

fórmulas de Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault corrigida para obesos, MDRD, 

MDRD1, MDRD2, CKD-EPI, CKD-EPI 1, CKD-EPI2, Mayo e equação do estudo). 

Os Gráficos 1 a 11 trazem o comportamento do TFG com cada um dos 

marcadores. Com base nesses gráficos, notamos que há uma boa correlação entre 

o clearance de iohexol (padrão-ouro) e o clearance de creatinina, e fórmulas de 

Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault corrigida para obesos, MDRD, MDRD1, MDRD2, 

CKD-EPI, CKD-EPI1, CKD-EPI2, Mayo e equação do estudo. A linha na cor 

vermelha, nesses gráficos, representa a reta de 45º. Desta forma, quando a 

distribuição dos indivíduos (pontos nos gráficos) estiver próxima à reta, é indicação 

de que há mais do que uma simples correlação; existe uma boa concordância 

(reprodutibilidade) entre as medidas. Quando os pontos estiverem muito acima 

dessa reta, é indicação de que o método tende a apresentar valores inferiores ao do 

clearance de iohexol; na situação em que os pontos estiverem muito abaixo da reta, 

o método tende a apresentar valores mais elevados do que o clearance de iohexol. 

Nos Gráficos 1 a 11, notamos que os métodos clearance de creatinina, 

fórmulas de Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault corrigida para obesos e Mayo para 

valores altos, tendem a superestimar o clearance de iohexol. Quanto aos métodos 

MDRD, MDRD1, MDRD2, CKD-EPI, CKDEPI1, CKD-EPI2 e equação do estudo, 

observamos que, para valores até 60mL/min/1,73m2, os três métodos estimam 

melhor o clearance de iohexol, quando comparados aos valores “mais elevados” 

(acima de 60 mL/min/1,73m²). Vale dizer que nos Gráficos 1 a 11, as retas 

tracejadas na horizontal e vertical representam o valor de 60 mL/min/1,73m² nos 

respectivos métodos. 
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Gráfico 1: Distribuição dos resultados da TFG dos indivíduos de acordo com o 

clearance de iohexol e o clearance de creatinina.   

 

 
 

Gráfico 2: Distribuição dos resultados da TFG dos indivíduos de acordo com os 

resultados do clearance de iohexol e da fórmula de Cockcroft-Gault. 
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Gráfico 3: Distribuição dos resultados da TFG dos indivíduos de acordo com os 

resultados do clearance de iohexol e da fórmula de Cockcroft-Gault corrigida para 

obesos. 

 
 
 
Gráfico 4: Distribuição dos resultados da TFG dos indivíduos de acordo com os 

resultados do clearance de iohexol e da fórmula do MDRD. 
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Gráfico 5: Distribuição dos resultados da TFG dos indivíduos de acordo com os 

resultados do clearance de iohexol e da fórmula do MDRD1. 

 
 
 
 

Gráfico 6: Distribuição dos resultados da TFG dos indivíduos de acordo com os 

resultados do clearance de iohexol e da fórmula do MDRD2. 
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Gráfico 7: Distribuição dos resultados da TFG dos indivíduos de acordo com os 

resultados do clearance de iohexol e da fórmula de CKD-EPI. 

 
 

 

 
Gráfico 8: Distribuição dos resultados da TFG dos indivíduos de acordo com os 

resultados do clearance de iohexol e da fórmula de CKD-EPI1. 
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Gráfico 9: Distribuição dos resultados da TFG dos indivíduos de acordo com os 

resultados do clearance de iohexol e da fórmula de CKD-EPI2. 

 
 
 
Gráfico 10: Distribuição dos resultados da TFG dos indivíduos de acordo com os 

resultados do clearance de iohexol e da fórmula da Clínica Mayo. 
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Gráfico 11: Distribuição dos resultados da TFG dos indivíduos de acordo com os 

resultados do clearance de iohexol e da equação do estudo (ou brasileira). 

 
 

Também foi objeto do presente estudo a reprodutibilidade (concordância) 

entre clearance de iohexol e clearance de creatinina, fórmulas de Cockcroft-Gault, 

Cockcroft-Gault corrigida para obesos, MDRD, MDRD1, MDRD2, CKD-EPI, CKD-

EPI1, CKD-EPI2, Mayo e equação do estudo.  

Bland e Altman (1999) sugeriram, em estudos de reprodutibilidade, a 

construção de gráficos de dispersão em que no eixo dos Y (eixo das ordenadas) 

fosse posta a diferença entre as medidas e no eixo dos X (eixo das abscissas), a 

média das medidas. Os autores também sugeriram que, no próprio gráfico, sejam 

traçados os limites aceitáveis de discordância. Esses são conhecidos como gráficos 

de Bland-Altman. Os Gráficos 12 a 22 trazem o comportamento do clearance de 

iohexol em comparação com cada um dos outros métodos. É importante lembrar 

que, nesses gráficos, a linha na cor vermelha representa concordância total entre o 
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clearance de iohexol e o método (diferença igual a zero) e as linhas tracejadas na 

cor azul, os limites aceitáveis de discordância. 

Nos Gráficos 12 a 22, observa-se que para nenhum método, os limites 

aceitáveis de discordância foram totalmente “respeitados”. É perceptível uma 

discordância maior para valores médios elevados (acima de 100mL/min/1,73m2) de 

ambas as medidas. 

 
Gráfico 12: Distribuição da diferença e da média dos testes laboratoriais clearance 

de iohexol e clearance de creatinina. 
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Gráfico 13: Distribuição da diferença e da média dos testes laboratoriais clearance 

de iohexol e fórmula de Cockcroft-Gault. 

 
 
 

 
 
Gráfico 14: Distribuição da diferença e da média dos testes laboratoriais clearance 

de iohexol e fórmula de Cockcroft-Gault corrigida para obesos. 
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Gráfico 15: Distribuição da diferença e da média dos testes laboratoriais clearance 

de iohexol e fórmula do MDRD. 

             
 

 
 
Gráfico 16: Distribuição da diferença e da média dos testes laboratoriais clearance 

de iohexol e fórmula do MDRD1. 
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Gráfico 17: Distribuição da diferença e da média dos testes laboratoriais clearance 

de iohexol e fórmula do MDRD2. 

 
 

 
 
Gráfico 18: Distribuição da diferença e da média dos testes laboratoriais clearance 

de iohexol e fórmula de CKD-EPI. 
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Gráfico 19: Distribuição da diferença e da média dos testes laboratoriais clearance 

de iohexol e fórmula de CKD-EPI1. 

 
 

 
 
Gráfico 20: Distribuição da diferença e da média dos testes laboratoriais clearance 

de iohexol e fórmula de CKD-EPI2. 
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Gráfico 21: Distribuição da diferença e da média dos testes laboratoriais clearance 

de iohexol e fórmula da Clínica Mayo. 

 
 

 
Gráfico 22: Distribuição da diferença e da média dos testes laboratoriais clearance 

de iohexol e equação do estudo (ou brasileira). 
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O estudo da concordância entre o clearance de iohexol e o clearance de 

creatinina e as fórmulas de Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault corrigida para obesos, 

MDRD, MDRD1, MDRD2, CKD-EPI, CKD-EPI1, CKD-EPI2, Mayo e equação do 

estudo foi finalizado com a estimativa do coeficiente de correlação intraclasse 

(Tabela 7 e Gráfico 23). Segundo essas estimativas, a concordância da fórmula de 

Cockcroft-Gault com o clearance de iohexol é estatisticamente menor quando 

comparamos com as fórmulas do MDRD, MDRD1, CKD-EPI, CKD EPI 1, CKD-EPI 2 

e a equação do estudo (os intervalos de confiança não se interceptam). Notamos 

também que a concordância da fórmula de Cockcroft-Gault com o clearance de 

iohexol é estatisticamente menor quando comparamos com as fórmulas do CKD-

EPI, CKD-EPI1 e CKD-EPI 2. 

 



49 
 

Tabela 7. Estimativas dos coeficientes de correlação intraclasse entre clearance de 

iohexol e as fórmulas de Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault corrigido para obesos, 

MDRD, MDRD1, MDRD2, CKD-EPI, CKD-EPI1, CKD-EPI2, Mayo e equação do 

estudo. 

métodos avaliados CCIa Intervalo com 95% para CCI p 
Clearance de iohexol e clearance de creatinina 0,782 0,728 0,827 <0,001
Clearance de iohexol e Cockcroft 0,730 0,665 0,783 <0,001
Clearance de iohexol e Cockcroft corrigido 0,789 0,736 0,832 <0,001
Clearance de iohexol e MDRD 0,848 0,808 0,881 <0,001
Clearance de iohexol e MDRD 1 0,846 0,805 0,879 <0,001
Clearance de iohexol e MDRD 2 0,817 0,769 0,856 <0,001
Clearance de iohexol e CKD-EPI 0,869 0,834 0,898 <0,001
Clearance de iohexol e CKD-EPI 1 0,876 0,843 0,902 <0,001
Clearance de iohexol e CKD-EPI 2 0,845 0,804 0,878 <0,001
Clearance de iohexol e Mayo 0,804 0,755 0,844 <0,001
Clearance de iohexol e equação do estudo  0,844 0,803 0,876 <0,001
acoeficiente de correlação intraclasse 

 
 
 
 
Gráfico 23: Representação gráfica do coeficiente interclasse para o clearance de 

creatinina e as fórmulas de Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault corrigida para obesos, 

MDRD, MDRD1, MDRD2, CKD-EPI, CKD-EPI 1, CKD-EPI 2, Mayo e equação do 

estudo.  

 

 
 

 

Clearance de creatinina
Cockcroft-Gault 
Cockcroft-Gault corrigida para obesos
MDRD
MDRD 1
MDRD 2
CKD-EPI
CKD-EPI 1
CKD-EPI 2
Mayo
Equação do estudo 

0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9

coeficiente de correlação intraclasse 
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Também foi objeto de estudo dessa pesquisa a estimativa do melhor ponto de 

corte, sensibilidade e especificidade para o clearance de creatinina e as fórmulas de 

Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault corrigida para obesos, MDRD, MDRD1, MDRD2, 

CKD-EPI, CKD-EP1, CKD-EPI2, Mayo e equação do estudo. Nessa situação, foi 

classificado como “doente” o indivíduo com clearance de iohexol menor que 60 

mL/min/1,73m2 e, consequentemente, foi classificado como “não doente” o indivíduo 

com clearance de iohexol igual ou maior que 60 mL/min/1,73m2. 

Os Gráficos 24 a 34 mostram as curvas ROC correspondentes, 

respectivamente, ao clearance de creatinina e fórmulas de Cockcroft-Gault, 

Cockcroft-Gault corrigida para obesos, MDRD, MDRD1, MDRD2, CKD-EPI, CKD-

EP1, CKD-EPI2, Mayo e equação do estudo, considerando o clearance de iohexol 

menor que 60 mL/min/1,73m2 como referência para déficit de função renal. 
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Gráfico 24: Curva ROC para a clearance de creatinina, considerando clearance de 

iohexol menor que 60 mL/min/1,73m2 como referência para déficit de função renal. 

 
 

Gráfico 25: Curva ROC para a fórmula de Cockcroft-Gault, considerando o 

clearance de iohexol menor que 60 mL/min/1,73m2 como referência para déficit de 

função renal. 
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Gráfico 26: Curva ROC para Cockcroft corrigido para obesos, considerando 

clearance de iohexol menor que 60 mL/min/1,73m2 como referência para déficit de 

função renal. 

 
 

Gráfico 27: Curva ROC para MDRD, considerando clearance de iohexol menor que 

60 mL/min/1,73m2 como referência para déficit de função renal. 
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Gráfico 28: Curva ROC para MDRD 1, considerando clearance de iohexol menor 

que 60 mL/min/1,73m2 como referência para déficit de função renal. 

 
 
Gráfico 29: Curva ROC para MDRD 2, considerando clearance de iohexol menor 

que 60 mL/min/1,73m2 como referência para déficit de função renal. 
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Gráfico 30: Curva ROC para CKD-EPI, considerando clearance de iohexol menor 

que 60 mL/min/1,73m2 como referência para déficit de função renal. 

 

 
 
Gráfico 31: Curva ROC para CKD-EPI1, considerando clearance de iohexol menor 

que 60 mL/min/1,73m2 como referência para déficit de função renal. 
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Gráfico 32: Curva ROC para CKD-EPI 2, considerando clearance de iohexol menor 

que 60 mL/min/1,73m2 como referência para déficit de função renal. 

 

 
 
Gráfico 33: Curva ROC para a fórmula da Clínica Mayo, considerando clearance de 

iohexol menor que 60 mL/min/1,73m2 como referência para déficit de função renal. 
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Gráfico 34: Curva ROC para a equação do estudo, considerando clearance de 

iohexol menor que 60 mL/min/1,73m2 como referência para déficit de função renal. 
 

 
 

 

 

A Tabela 8 traz a estimativa do melhor ponto de corte, sensibilidade e 

especificidade para o clearance de creatinina e as fórmulas de Cockcroft-Gault, 

Cockcroft-Gault corrigida para obesos, MDRD, MDRD1, MDRD2, CKD-EPI, CKD-

EPI1, CKD-EPI2, Mayo e equação do estudo. É importante dizer que, para os 

respectivos pontos de corte, observamos que todos os marcadores revelaram-se 

boas medidas para classificar o indivíduo como “doente”, pois apresentaram valores 

altos de sensibilidade e especificidade. 
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Tabela 8: Estimativa do melhor ponto de corte, sensibilidade e especificidade para 

clearance de creatinina e fórmulas Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault corrigida para 

obesos, MDRD, MDRD1, MDRD2, CKD-EPI, CKD-EPI1, CKD-EPI2, Mayo e 

equação do estudo, considerando clearance iohexol menor que 60 mL/min/1,73m2 

como referência para déficit de função renal. 

ponto de corte Sa IC(S)b Ec IC(E)d ASCe IC(ASC)f 
Clearance de creatinina 70 0,919 0,857 ; 0,955 0,915 0,851 ; 0,953 0,964 0,940 ; 0,988
Cockcroft-Gault 61,9 0,846 0,773 ; 0,899 0,933 0,873 ; 0,965 0,945 0,917 ; 0,972
Cockcroft corrigida 65,4 0,887 0,819 ; 0,931 0,883 0,813 ; 0,929 0,951 0,926 ; 0,976
MDRD 54 0,901 0,835 ; 0,942 0,953 0,896 ; 0,980 0,975 0,963 ; 0,987
MDRD 1 54 0,901 0,846 ; 0,949 0,954 0,896 ; 0,980 0,978 0,966 ; 0,990
MDRD 2 61 0,909 0,845 ; 0,948 0,916 0,849 ; 0,955 0,973 0,958 ; 0,988
CKD-EPI 61 0,909 0,845 ; 0,948 0,935 0,872 ; 0,968 0,974 0,960 ; 0,989
CKD-EPI 1 61 0,919 0,858 ; 0,956 0,933 0,874 ; 0,966 0,975 0,959 ; 0,991
CKD-EPI 2 70 0,942 0,886 ; 0,971 0,898 0,826 ; 0,942 0,974 0,960 ; 0,988
Mayo 81,7 0,935 0,877 ; 0,966 0,925 0,863 ; 0,960 0,971 0,953 ; 0,990
Equação do estudo   58,48 0,924 0,868 ; 0,961 0,933 0,874 ; 0,966 0,976 0,960 ; 0,992
asensibilidade, bintervalo com 95% de confiança para a sensibilidade, cespecificidade, dintervalo com 
95% de confiança para a especificidade,eárea sob a curva ROC, fintervalo com 95% de confiança 
para a área sob a curva ROC 
 

 
 

A mesma análise da estimativa do melhor ponto de corte, sensibilidade e 

especificidade para o clearance de creatinina e as fórmulas de Cockcroft-Gault, 

Cockcroft-Gault corrigida para obesos, MDRD, MDRD1, MDRD2, CKD-EPI, CKD-

EPI1, CKD-EPI2, Mayo e equação do estudo foi feita considerando o gênero do 

indivíduo e o clearance de iohexol menor que 60 mL/min/1,73m2 como referência 

para déficit de função renal, conforme se pode ver resumidamente na Tabela 9.  
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Tabela 9: Estimativa do melhor ponto de corte, sensibilidade e especificidade para 

clearance de creatinina e fórmulas de Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault corrigida 

para obesos, MDRD, MDRD1, MDRD2, CKD-EPI, CKD-EPI1, CKD-EPI2, Mayo e 

equação do estudo, segundo gênero do indivíduo, considerando clearance de 

iohexol menor que 60 mL/min/1,73m2 como referência para déficit de função renal. 

 Geral Feminino  Masculino 
Cockcroft-Gault Ponto de corte 61,9 61,1  82,3 
 Sensibilidade 0,846 0,920  0,934 
 Especificidade 0,933 0,946  0,844 
 Área sob a curva 0,945 0,966  0,935 
Clearance de creatinina  Ponto de corte 65,4 55,7  71,4 
 Sensibilidade 0,887 0,904  0,868 
 Especificidade 0,883 0,960  0,866 
 Área sob a curva 0,951 0,972  0,942 
Cockcroft-Gault corrigida Ponto de corte 65,4 55,7  71,4 
 Sensibilidade 0,887 0,904  0,868 
 Especificidade 0,883 0,960  0,866 
 Área sob a curva 0,951 0,972  0,942 
MDRD Ponto de corte 54 54  62 
 Sensibilidade 0,901 0,935  0,933 
 Especificidade 0,953 0,954  0,904 
 Área sob a curva 0,975 0,983  0,971 
MDRD 1 Ponto de corte 54 53  62 
 Sensibilidade 0,909 0,935  0,933 
 Especificidade 0,953 0,984  0,904 
 Área sob a curva 0,977 0,985  0,971 
MDRD2 Ponto de corte 61 59  62 
 Sensibilidade 0,909 0,935  0,883 
 Especificidade 0,916 0,939  0,904 
 área sob a curva 0,973 0,982  0,968 
CKD-EPI Ponto de corte 61 57  64 
 Sensibilidade 0,909 0,919  0,900 
 Especificidade 0,935 0,969  0,928 
 Área sob a curva 0,974 0,980  0,973 
CKD-EPI1  Ponto de corte 61 58  64 
 Sensibilidade 0,918 0,935  0,900 
 Especificidade 0,935 0,954  0,928 
 Área sob a curva 0,976 0,981  0,974 
CKD-EPI2 Ponto de corte 70 67  70 
 Sensibilidade 0,942 0,951  0,916 
 Especificidade 0,898 0,924  0,881 
 Área sob a curva 0,974 0,981  0,971 
Mayo Ponto de corte 81,7 81,7  76,3 
 Sensibilidade 0,935 0,952  0,885 
 Especificidade 0,925 0,946  0,933 
 Área sob a curva 0,971 0,980  0,964 
Equação do estudo  Ponto de corte 58,48 58,48  57,87 

 Sensibilidade 0,927 0,952  0,885 
 Especificidade 0,933 0,960  0,911 
 Área sob a curva 0,975 0,982  0,965 
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A representação gráfica da sensibilidade e da especificidade de cada um dos 

marcadores da TFG aqui avaliados é apresentada nos Gráficos 35 e 36.  

 

 
Gráfico 35: Representação gráfica da sensibilidade de cada marcador da TFG 

avaliado.  

 
 
 
Gráfico 36: Representação gráfica da especificidade de cada marcador da TFG 

avaliado.  

 

 

Clearance de creatinina
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5.  DISCUSSÃO 
 

A freqüência da doença renal crônica vem aumentando exponencialmente em 

nossos dias. Em função disso, medir de forma adequada a TFG (método mais 

utilizado para avaliar a função renal) tem sido objeto de maior atenção entre os 

investigadores que atuam nessa área.  

Ainda hoje, a creatinina sérica é o marcador endógeno mais comumente 

usado na prática clínica para esse fim, embora a sua concentração apresente 

considerável variação intra e interindividual, e haja uma série de fatores interferentes 

que tornam a sua determinação imprecisa em certas circunstâncias (SHEMESH e 

cols., 1985). Para aumentar a precisão deste teste, mantendo a simplicidade de tal 

determinação laboratorial, fórmulas para estimativa da TFG vêm sendo 

desenvolvidas (Cockcroft-Gault, MDRD com 4 e 6 variáveis, CKD-EPI, entre outras). 

A maior parte delas tem sido usada na avaliação de indivíduos adultos 

(COCKCROFT & GAULT, 1976; BOSTOM e cols., 2002; LEVEY e cols., 2009; 

RULE e cols., 2004); mas, algumas foram desenvolvidas para aplicação em 

crianças, como as de Schwartz e Counahan (SCHWARTZ & WORK, 2009).  As 

fórmulas aqui citadas usam a creatinina sérica como principal marcador 

(eventualmente associada a outros analitos); algumas utilizam a cistatina C sérica 

(ERIKSEN e cols., 2010), ou mesmo ambos os marcadores juntos. Vale lembrar que 

a aplicação rotineira dessas fórmulas para estimativa da TFG tem sido recomendada 

com o intuito de facilitar a detecção precoce e acompanhamento da doença renal 

crônica, assim como a tomada de conduta em pacientes com doenças renais 

(MASTROIANNI KIRSZTAJN, 2006).  
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É preciso ter em mente, entretanto, que as estimativas da TFG são uma 

aproximação da verdadeira TFG, que busca sobrepujar as limitações da creatinina 

sérica e do clearance de creatinina, sem aumentar custos e perda de tempo. Já se 

sabe que os valores estimados pela fórmula de Cockcroft-Gault tendem a ser mais 

altos do que a TFG verdadeira e as estimativas realizadas através de outras 

fórmulas para TFG, porque esta fórmula fornece uma estimativa do clearance de 

creatinina, que corresponde à TFG verdadeira mais a excreção de creatinina por 

secreção tubular. Quando o indivíduo tem muito tecido adiposo ou edema, a 

inclusão de um coeficiente de peso na fórmula superestima a TFG. A fórmula do 

estudo MDRD, por sua vez, pode ser inadequada para avaliação de indivíduos com 

TFG normal, especialmente para valores na faixa superior da normalidade 

(KIRSZTAJN, 2007; MASTROIANNI KIRSZTAJN, 2009). 

Vale lembrar também que a variabilidade nos valores de creatinina sérica em 

diferentes laboratórios é uma das causas de variabilidade na estimativa da TFG 

(MAYERS e cols., 2006). Assim, para usar a fórmula do estudo MDRD, 

convencionou-se que os valores da creatinina sérica devem ser calibrados (LEVEY 

e cols., 2009) em relação ao valor da Cleveland Clinic (Cleveland, OH), que passou 

a ser a base para a creatinina IDMS-rastreável no National Institute of Standards 

and Technology, usando o Roche/Hitachi P module creatinine plus enzymatic assay 

(Roche Diagnostics, Basel). 

Valores não confiáveis de estimativas da TFG podem decorrer da 

variabilidade interensaio dos níveis séricos da creatinina, como já exposto, e 

também podem ser causados por níveis incomuns de geração de creatinina 

(secundários à massa muscular muito aumentada, por exemplo), assim como à 

secreção tubular renal de creatinina.  
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No presente estudo, utilizamos como principal medida da função renal 

(filtração glomerular) o clearance de iohexol, que é amplamente reconhecido e 

aplicado como padrão-ouro para definir o papel de outros marcadores da TFG. Na 

avaliação de indivíduos normais e pacientes com doença renal crônica (em sua 

maioria, pacientes com doenças glomerulares, apresentando diferentes níveis de 

TFG), o clearance de iohexol mostrou uma boa correlação com todas as estimativas 

da TFG aqui testadas, confirmando a utilização de tais equações como medidas da 

TFG. As melhores correlações foram observadas entre o clearance de iohexol e as 

fórmulas de CKD-EPI e MDRD. No entanto, de um modo geral, todas as estimativas 

foram adequadas para a avaliação de indivíduos com déficit de filtração glomerular e 

apresentaram sensibilidade e especificidade elevadas com vistas à identificação de 

indivíduos com doença renal crônica. 

Recentemente foi demonstrado que a equação de CKD-EPI tem melhor 

desempenho em pessoas saudáveis do que outras fórmulas (MAYERS e cols., 

2006), o que é facilmente compreensível quando analisamos as populações 

incluídas no desenvolvimento de cada fórmula. Por exemplo, a equação do MDRD 

foi desenvolvida em um estudo que envolvia apenas pacientes com doença renal 

crônica, e este aspecto pode explicar por que a sua estimativa é mais confiável em 

pacientes com TFG igual ou inferior a 60 mL/min. Ainda assim, a precisão da 

fórmula do CKD-EPI fica próxima daquela do estudo MDRD (MICHELS e cols., 

2010). 

As limitações freqüentemente observadas na aplicação das fórmulas para 

estimativa da TFG podem ter muitas explicações, como, por exemplo, o tipo de 

população estudada para o seu desenvolvimento, como acima mencionado. Além 

disso, pacientes com doença renal crônica podem ter menor massa muscular e 
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baixo aporte de proteínas através da dieta, em comparação com as pessoas 

saudáveis, levando a um erro maior quando fórmulas para estimativa da TFG 

desenvolvidas em populações com doença renal são aplicadas a pessoas saudáveis 

(STEVENS e cols., 2006). Diferenças nos ensaios para dosagem da creatinina 

também podem contribuir para os erros, como explicado anteriormente, embora 

esse componente tenha sido minimizado com a padronização dos ensaios e as 

correções para características da população em que a fórmula está sendo usada, 

como raça, obesidade, entre outros ajustes.  

Também é necessário enfatizar que as diferenças entre a estimativa e a 

medida TFG refletem, em parte, erros de medida da TFG e a variação biológica 

normal da TFG, sendo que ambos são maiores na faixa de valores de TFG mais 

elevados. Assim, as diferenças relatadas tenderiam a superestimar a magnitude das 

diferenças entre a estimativa e a verdadeira TFG, especialmente em níveis mais 

elevados de TFG, quando relatada em valores absolutos e não como porcentagem. 

É notório que tais diferenças representam uma limitação da medida de TFG mais do 

que das fórmulas para estimativa propriamente ditas (STEVENS e cols., 2006). Em 

nosso estudo, confirmamos que as estimativas superestimaram os valores da TFG e 

há uma maior discordância entre os métodos justamente para os valores mais 

elevados dentro da faixa da normalidade. 

Aplicamos a correção da fórmula de Cockcroft-Gault para indivíduos com 

sobrepeso e obesos, criada por SARACINO e cols. (2004); mas, em uma população 

selecionada ao acaso, que não incluía uma grande proporção de indivíduos com 

essas características, como a nossa, tal equação não melhorou o desempenho 

dessa fórmula. No entanto, é possível que ela se mostre um instrumento 

interessante em estudos direcionados especificamente a uma população de obesos. 
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Como todas as equações já existentes têm limitações, é notório que os 

pesquisadores têm procurado, sobretudo nos últimos anos, desenvolver novas 

fórmulas para estimativa da TFG. Características étnicas de determinada população 

também podem interferir na precisão dos resultados. Algumas fórmulas incluem 

fatores de correção para raça/cor, procurando melhorar o desempenho em 

populações multirraciais. Por exemplo, a tradicional fórmula do MDRD com quatro 

variáveis não foi adequada, quando aplicada a pacientes japoneses hospitalizados, 

com TFG estimada menor que 60 mL/min/1,73m². Por causa disso, foi criado para a 

população japonesa um coeficiente da JSN-CKDI (Japanese Society of Nephrology 

– Chronic Kidney Disease Initiatives), para uso na equação da JSN-CKDI, que ao 

ser testada, em um estudo inicial, apresentou bom desempenho em tal população 

(IMAI e cols., 2007). 

No entanto, fatores de correção para raça/cor podem não ser adequados se 

aplicados a populações cuja composição étnica é muito diferente daquela na qual 

foram desenvolvidas. 

De fato, vários autores (JAFER, SCHMID & LEVEY, 2005; KANG e cols., 

2005; MAHAJAN e cols., 2005; ZUO e cols., 2005) concordam que a equação do 

estudo MDRD não reflete adequadamente a medida da TFG, não somente na 

população japonesa, mas na população asiática de um modo geral, sugerindo que é 

necessário desenvolver uma nova equação ou um coeficiente de correção que 

contemple as diferenças étnicas, se houver intenção de aplicar tal equação nessas 

populações.  

Certamente esse fenômeno não se restringe aos asiáticos e gera 

preocupação em vários países (JAFER, SCHMID & LEVEY, 2005; KANG e cols., 
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2005; MAHAJAN e cols., 2005; ZUO e cols., 2005). Maior imprecisão com essas 

fórmulas para estimativa da TFG possivelmente ocorre em todas as populações em 

que não apenas a composição étnica, bem como o nível de acometimento da função 

renal, a faixa etária e outras características relevantes são marcadamente diferentes 

daquelas onde as equações foram desenvolvidas. 

Tais questionamentos sobre a validade da utilização das estimativas 

validadas em outros países também se aplicam à nossa população e esse foi um 

dos aspectos avaliados no presente estudo, tanto em indivíduos da população geral 

como naqueles com diagnóstico de doença renal crônica. 

É preciso lembrar que o Brasil tem uma composição étnica peculiar. Em 

estudo de genética bastante abrangente, recentemente realizado aqui, demonstrou-

se que, independente de como avaliem sua própria cor/raça, a maioria dos 

brasileiros compartilha características genéticas de ascendentes europeus e 

africanos, e muitos também têm uma significativa contribuição da ascendência 

ameríndia (PENA e cols., 2011). De fato a heterogeneidade étnica da nossa 

população não pode ser representada, de forma adequada, por categorias 

arbitrariamente estabelecidas de raça/cor. Esse aspecto, por si só, constitui-se em 

mais uma razão pela qual não é aconselhável a introdução de um parâmetro 

impreciso como “raça” em fórmulas propostas para aumentar a acurácia de um teste 

laboratorial. 

Ainda assim, no presente estudo, testamos a contribuição do parâmetro 

raça/cor (a partir da autoavaliação feita por cada participante) em fórmulas bem 

estabelecidas para estimativa da TFG. Demonstramos que a correção sugerida em 

estudos anteriores para raça (inicialmente dirigida a indivíduos classificados com 
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afro-americanos nos EUA) não acrescentou informações úteis para a avaliação da 

função renal em brasileiros, particularmente quando um teste simples e prático é a 

meta de médicos e laboratórios de patologia clínica (MOREIRA & KIRSZTAJN, 

2006), como é o caso quando falamos de estimativa da TFG na população geral 

para fins de rastreamento de doença renal. 

Chama a atenção, no meio médico, que a equação de Cockcroft-Gault é 

amplamente utilizada por estudantes de Medicina, residentes e médicos, mas isso 

não ocorre com as fórmulas do MDRD e CKD-EPI, provavelmente devido à sua 

maior complexidade em termos de cálculos, tornando-as mais adequadas para uso 

em laboratórios clínicos. Em sendo assim, procuramos desenvolver uma fórmula 

(equação do estudo), na expectativa de que pudesse ser de fácil aplicação na 

prática clínica e precisa, para estimativa da TFG a partir dos resultados obtidos com 

a população por nós avaliada. Embora esta fórmula tenha tido um bom 

desempenho, não foi superior àquele apresentado pela maioria das equações já 

existentes utilizadas para o mesmo fim. Em sendo assim, não vemos motivo, com os 

resultados obtidos até este momento, para propor a sua utilização na prática clínica 

para avaliação de função renal na população brasileira. 

Por fim, podemos dizer que existem vários métodos para determinar a TFG, 

mas os mais precisos em geral são também muito trabalhosos, dispendiosos e, 

consequentemente, não aplicáveis no dia-a-dia médico (PEREIRA & KIRSZTAJN, 

2007). Em sendo assim, para avaliar a função renal de uma forma mais fácil e 

rápida, equações para estimativa da TFG tão precisas quanto possível têm sido 

desenvolvidas. Entretanto, ainda estamos à procura de uma fórmula ideal que 

satisfaça esses requisitos. 
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Embora o uso da estimativa da TFG seja reconhecido como uma ferramenta 

de valor para o diagnóstico precoce e, consequentemente, para a prevenção da 

doença renal crônica (KIRSZTAJN, 2006), resultados imprecisos podem ser um 

obstáculo para que este recurso seja adotado por respeitados laboratórios de 

análises clínicas, sob a forma de um relatório automático da estimativa da TFG 

sempre que o médico solicite a dosagem da creatinina sérica. Em decorrência disso, 

estabelecer fórmulas mais precisas ou fatores de correção adequados para uma 

população específica pode ser uma forma de generalizar o uso de equações para 

estimar a TFG, assim como de contribuir para uma avaliação mais precisa da TFG 

baseada apenas em exames laboratoriais simples e equações.  

Por outro lado, é necessário que os profissionais de saúde recebam esses 

relatórios dos laboratórios e saibam o seu significado, especialmente os médicos 

não-nefrologistas. Consequentemente, a educação para a interpretação dos 

resultados de tais fórmulas também é necessária e reconhecida como uma carência 

a ser resolvida em todo o mundo. Inicialmente, seria desejável que, pelo menos, 

uma explicação breve e simplificada estivesse disponível junto com o resultado do 

exame de creatinina sérica e da TFG estimada no relatório do laboratório 

(MOREIRA & KIRSZTAJN, 2006). Além disso, o fornecimento de informações 

adicionais nos meios de comunicação dos laboratórios com médicos e clientes pode 

ser útil para esclarecimento da importância de tal laudo automático. 

Considerando-se o aumento exponencial da prevalência da doença renal 

crônica em todo mundo, a estimativa da TFG vem sendo defendida como uma 

ferramenta para o diagnóstico precoce de tal doença na população geral (BASTOS 

& KIRSZTAJN, 2011). Embora amplamente utilizada, a adequação das equações 

disponíveis à população-alvo vem sendo cada vez mais questionada. É preciso estar 
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ciente das diferenças populacionais, assim como da necessidade de uma seleção 

mais rigorosa das fórmulas de acordo com o fim específico a que se destine. Por 

exemplo, possivelmente as equações que são adequadas para rastreamento de 

doença renal crônica não são as mesmas apropriadas para o ajuste da dosagem de 

medicação em grupos especiais de pacientes, como os idosos. 

Na população brasileira, aqui estudada, todas as fórmulas foram igualmente 

bem sucedidas na avaliação da TFG, e o ajuste para raça não foi associado a 

melhor desempenho de qualquer delas, demonstrando que essa correção não é 

necessária, especialmente em casos de liberação rotineira da TFG estimada, como 

um relato adicional no resultado de exame, para fins de rastreamento de doença 

renal crônica, quando for solicitada a dosagem de creatinina sérica.  
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6.  CONCLUSÕES 

Na avaliação da TFG, em amostragem da população brasileira, que incluiu 

indivíduos normais, assim como pacientes com doença renal crônica com graus 

variáveis de déficit de função renal ou sem alteração da TFG (determinada pelo 

clearance de iohexol), constatamos que:  

1) Todos os marcadores de filtração glomerular avaliados correlacionaram-

se positivamente com o clearance de iohexol. 

2) O clearance de creatinina e as fórmulas de Cockcroft-Gault, Cockcroft-

Gault corrigida para obesos e da Mayo Clinic superestimaram o clearance de 

iohexol, especialmente na faixa de valores normais altos. 

3) As estimativas da TFG fornecidas pelas fórmulas do MDRD/1/2 e CKD-

EPI/1/2, assim como pela equação do estudo foram melhores para valores até 

60mL/min/1,73m2. 

4) Todas as fórmulas avaliadas apresentaram maior discordância em 

relação ao clearance de iohexol para valores médios elevados (particularmente 

acima de 60 mL/min/1,73m2). 

5) A correção para raça utilizada nas equações do MDRD e CKD-EPI não é 

necessária para a população brasileira, considerando-se os resultados observados 

na amostragem da população que foi aqui avaliada. 

6) Todas as fórmulas avaliadas, assim como o clearance de creatinina, 

revelaram-se como boas medidas para identificar um indivíduo como “doente” 

(portador de déficit de filtração glomerular, clearance de iohexol < 60 

mL/min/1,73m2), face aos seus altos valores de sensibilidade e especificidade. 



72 
 

7) A menor concordância entre os métodos e o padrão-ouro foi observada 

para a fórmula de Cockcroft-Gault. 

8) A correção para raça não se associou a um melhor desempenho das 

equações na população em estudo. 

9) Não se identificou uma fórmula particularmente superior às demais para 

estimativa da TFG. 

10) Nossos resultados indicam que a correção para raça não deveria fazer 

parte dos relatórios rotineiros de exames em indivíduos brasileiros, para fins de 

rastreamento de doença renal crônica, quando solicitada pelo médico assistente a 

determinação da creatinina sérica. 
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Anexo 1. Comprovante de aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa 
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Anexo 2. Artigo (baseado no estudo) submetido ao Kidney 

International 

 

O artigo que se segue foi submetido ao periódico Kidney International e 

está sendo avaliado pelo corpo editorial da revista. 

 

Is race-adjustment for estimating glomerular filtration rate always necessary? 

 

 

Juliana A. Zanocco, Sonia K. Nishida, Michelle Tiveron Passos, Amélia 

Rodrigues Pereira, Marcelo S. Silva, Aparecido B. Pereira, Gianna Mastroianni 

Kirsztajn. 
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           Abstract  
 

            Background: Estimated glomerular filtration rate (eGFR) is very important in 

clinical practice, although not adequately tested in different populations. We aimed at 

establishing the best eGFR formulas in a Brazilian population, with emphasis in the 

need for race correction. Methods: We evaluated 202 individuals with chronic kidney 

disease (CKD) and 42 without previously known renal lesions (and screened by 

urinalysis). Serum creatinine and plasma clearance of iohexol were measured in all 

cases. GFR was estimated by Mayo Clinic, abbreviated MDRD and CKD-EPI 

formulas. Results obtained by Cockcroft-Gault (CG) formula were also analyzed. 

Plasma clearance of iohexol was used as the gold standard for comparison of 

methods and for development of a Brazilian formula. Results: Measured and 

estimated GFR were compared in 244 individuals, 57% female, with a mean age of 

41 years (18-82). Estimates of intraclass correlation coefficients among plasma 

clearance of iohexol and eGFR formulas were all significant (p<0.001) and 

corresponded to: CG 0.730, obese-adjusted CG 0.789, Mayo Clinic 0.804, MDRD 

0.848, MDRD1 (without race adjustment) 0.846, CKD-EPI 0.869, CKD-EPI1 (without 

race adjustment) 0.876, and Brazilian 0.844. Conclusions: All cited eGFR formulas 

had a good correlation with plasma clearance of iohexol in health and disease 

conditions. The best performances for detection of reduced eGFR were those of the 

Brazilian, CKD-EPI and CKD-EPI1 formulas. It is of note that the race correction 

included in MDRD and CKD-EPI formulas were not necessary for this population, as 

it did not contribute to more accurate results. 

Key words: glomerular filtration rate, serum creatinine, chronic kidney disease, 

glomerulopathy, population-based study, plasma clearance, iohexol 
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Introduction 

Renal function is mainly measured by glomerular filtration rate (GFR). Today 

serum creatinine is the endogenous marker more commonly used in clinical practice, 

although its concentration presents considerable intra and interindividual variations, 

and there is a number of interfering factors that make its determination imprecise in 

certain circumstances (1). In order to increase the accuracy of this test (and that of 

other markers), maintaining the simplicity of such laboratory determination, formulas 

for estimating GFR rate were developed. In this context many formulas were created, 

as those of Cockcroft-Gault (2), Cockcroft-Gault with correction for obese subjects 

(3), 4- and 6-parameter MDRD (Modification of Diet in Renal Disease), CKD-EPI 

(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) (4), Mayo Clinic (5) among 

others. Most of them are used in adults but some were developed for application in 

children as those of Schwartz and Counahan (6). The formulas cited use serum 

creatinine (eventually associated to other laboratory analytes as the main marker), 

others utilize serum cystatin C (7), or even both markers together. 

GFR estimates are an approximation of true GFR, looking to overcome the 

limitations of serum creatinine and creatinine clearance without increasing costs and 

time loss. It is already known that estimated values by Cockcroft-Gault formula tend 

to be higher than true GFR and estimates by other GFR formulas, because this 

formula predicts creatinine clearance that involves true GFR plus creatinine excretion 

via tubular secretion. In case of large adiposity or edema, the inclusion of a weight 

coefficient in the formula causes a GFR overestimation. The formula of the MDRD 

study can be inadequate for normal GFR, especially for upper normal levels of GFR. 

It is noteworthy that variability in serum creatinine values in different 

laboratories is a cause of variability in GFR estimation (8). Thus to use the MDRD 

Study formula, it was conventioned that serum creatinine values must be calibrated 
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to the value of the Cleveland Clinic (Cleveland, OH). The IDMS-traceable creatinine-

based 4-variable MDRD Study formula was obtained from values of serum creatinine 

samples reassayed using the Roche/Hitachi P module creatinine plus enzymatic 

assay (Roche Diagnostics, Basel, Switzerland) and traceable to IDMS in the National 

Institute of Standards and Technology (4). 

Besides interassay creatinine differences, unrealiable eGFR values could be 

caused by unusual levels of creatinine generation secondary to increased muscle 

mass, as well as by renal tubular creatinine secretion. In addition some eGFR 

formulas involve race adjustment factors aiming a better performance in multiracial 

populations. Nevertheless such correction factors may not be adequate in 

populations which ethnic composition is widely different from those for which they 

were developed. This was one of the aspects evaluated in the present study, in 

which different eGFR formulas are tested in a Brazilian population that includes 

healthy individuals and patients with CKD. 

 

Study participants 

We evaluated 244 individuals, being 138 (57%) females; mean ages of males 

were 40.6 years (18-82 yrs, SD 15.5 yrs) and females 42.6 yrs (18-81 yrs, DP 14,4 

yrs). Race was evaluated in 230: 3 (1.3%) were Asian descendents, 119 (51.7%) 

Caucasians, 18 (7.8%) Afro descendents, and 90 (39.1%) mullatos (seen as a mixed 

Caucasians - Afro descendents population; 202 subjects had chornic kidney disease 

(CKD), most of them with glomerulopathies, and were followed in the 

Glomerulopathy Outpatients Clinic of the Federal University of Sao Paulo (Brazil).  

As a control group 42 subjects without previously known renal involvement were 

screened by clinical evaluation and urine dipstick test.  

This study was approved by the local ethical committee.  
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Results 

The Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault with correction for obese, MDRD, 

MDRD1 (without race adjustment), CKD-EPI, CKD-EPI1 (without race adjustement) 

and Mayo Clinic formulas for estimating GFR were applied to the group of individuals 

involved in the present study vs. iohexol clearance. These results are presented in 

Table 1 and Figure 1a-f. Using the available laboratory and demographic data, an 

additional formula adjusted to have its best performance in this Brazilian population 

sampling was developed. This formula was called Brazilian formula (Table 1 and 

Figure1f):  

eGFR = 2.464 – 0.285.(age, years) + 0.216.(weight, kg) + 61.073.(1/creatinine, 

mg/dL) for females 

eGFR = 9.734 – 0.285.(age, years) + 0.216.(weight, kg) + 61.073.(1/creatinine, 

mg/dL) for males 

It was evaluated the concordance between iohexol clearance and the tests 

for estimating GFR. It was observed a crescent correlation among iohexol and 

Cockcroft-Gault, obese-adjusted Cockcroft-Gault, Mayo Clinic, MDRD1, MDRD, 

CKD-EPI and CKD-EPI1 formulas, in this order. In Figure 1(a-f), the circles next to 

the 45o line indicate a good correlation (reproducibility of measures), those above 

show that the values of the method underestimate iohexol clearance and below, 

overestimate iohexol clearance. 

The Cockcroft-Gault, obese-adjusted Cockcroft-Gault, MDRD, MDRD1 and 

Mayo Clinic formulas have a tendency to overestimate iohexol clearance. It is of note 

that the CKD-EPI, CKD-EPI1 and Brazilian formulas provide a more precise estimate 

for iohexol clearance levels inferior to 60 mL/min than for those more elevated. This 

can be observed in the graphics where the horizontal line represents the value of 60 

mL/min for each of the methods used to estimate GFR. 
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In the Bland-Altman graphics presented in the Figure 2(a-f), the central line 

represents total concordance and the interrupted lines the acceptable limits of 

discordance between the methods that are here compared. Limits were not 

completely respected by any of the methods, but discordance was certainly more 

marked for higher mean values (above 100 mL/min) in each pair of measures that 

were compared. 

Intraclass correlation coefficients were estimated among plasma clearance 

of iohexol and the eGFR markers, and these data are presented in Table 2 and 

Figure 3. According to those estimates, concordance of Cockcroft-Gault formula with 

iohexol clearance is statistically lower when compared to the MDRD, MDRD1, CKD-

EPI, CKD-EPI1 and Brazilian formulas. 

We considered as patients with deficit of GFR those with iohexol clearance 

equal to or lower than 60 mL/min and the cutoff points for the eGFR were established 

by this comparison. Those cutoffs are shown in Table 3, as well as sensitivity and 

specificity for each formula of eGFR 

It is of note that for their respective cutoff points all formulas here evaluated  

are adequate measures to classify the individuals as having or not CKD or GFR 

deficit, as they have high sensitivity and specificity values. 

 

Discussion 

In a world where the frequency of CKD is increasing exponentially, measuring 

adequately GFR became a matter of concern, and estimating GFR has been widely 

recommended to facilitate the detection, evaluation, and management of CKD. 

Several precise methods for determination of GFR, the most commonly 

assessed renal function marker, have been developed, but they are usually 

cumbersome, expensive and consequently not applicable in daily practice. Then in 



89 
 

order to easy and rapidly evaluate GFR, formulas as accurate as possible to 

estimate this function have been developed.  

Such formulas present specific limitations that are at least in part inherent to 

the populations in which they were developed, that are sometimes different from 

those to whom they are applied. So we are still looking for an ideal formula for 

estimating GFR. 

In this study we used as main measure of renal function (glomerular filtration) 

the plasma clearance of iohexol that is widely recognized and applied as a gold 

standard to define the role of other markers of GFR. In the evaluation of normal 

subjects and patients with CKD (most of them patients with glomerular diseases 

presenting different levels of GFR) the iohexol clearance showed a good correlation 

with all estimates of GFR here tested, confirming the usefulness of them as 

measures of GFR. The best correlations were observed between iohexol clearance 

and the CKD-EPI and MDRD formulas.  

Recently it has been demonstrated that the CKD-EPI formula has a better 

performance in healthy people than the others (8), what is easily understandable 

when we analyze the populations involved in the development of each formula. For 

example, the MDRD was created in a study involving only patients with CKD, and 

this aspect may explain its more reliable estimation in patients with GFR equal to or 

inferior to 60 mL/min. Nevertheless the CKD-EPI formula accuracy is close to that of 

the MDRD (10).  

Then the limitations frequently observed in the application of eGFR formulas 

could have many explanations, as for example the type of population studied for their 

development as above mentioned. Besides patients with CKD may have lower 

muscle mass and dietary protein intake than healthy people, leading to increased 

errors when estimation formulas derived in populations with the disease are applied 
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to healthy people (11). Differences in the creatinine assays can also contribute, but 

this has been minimized by assay standardization, and correction for ethnic 

population characteristics, among others. 

It is also necessary to emphasize that differences between the estimated and 

measured GFR reflect, in part, measurement error in the GFR and the normal 

biologic variation of the GFR, both of which are greater at higher GFR levels. Thus, 

reported differences would tend to overestimate the magnitude of the differences 

between the estimated and true GFR, especially at higher GFR levels when reported 

on the raw scale rather than as a percent. It is of note that such differences represent 

a limitation of GFR measurement, rather than of estimating formulas as such (11). 

We have used the correction of the Cockcroft-Gault formula for overweight 

and obesity created by Saracino et al. (3), but in a casually selected population as 

ours this formula has not improved the performance of that formula. Nevertheless it 

is possibly an interesting tool in studies directed specifically to an obese population.  

As all existing formulas have limitations, there has been a tendency in the last 

years to the development of new formulas for estimating GFR. For example, the 4-

variable MDRD was not adequate when applied to hospitalized Japanese patients 

with eGFR less than 60 mL/min/1.73 m2. Then it was created a JSN-CKDI (Japanese 

Society of Nephrology-Chronic Kidney Disease Initiatives) coefficient and the JSN-

CKDI formula that presented a good performance in an initial study (12). 

In fact according to several authors (13-16) the MDRD Study formula does not 

reflect adequately measured GFR not only in Japanese but in the Asian population, 

suggesting that it is necessary to develop a new formula or an ethnic correction 

coefficient for the MDRD Study formula.  

Certainly this phenomenon is not restricted to Asians. Similar concerns exist in 

several countries (13-16). Possibly it occurs in all populations whose ethnic 
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composition as well as the level of renal function involvement, age range or other 

relevant characteristics are markedly different from those where the formulas were 

developed.  

In addition Brazil has a peculiar ethnical composition that was recently 

evaluated in a comprehensive genetic-based study. It has been shown that 

irrespective of their “color” or “race” self identification most Brazilians share 

European and African genetic ancestries, and many have also a significant 

proportion of Amerindian ancestry (17). In fact the heterogeneity of our population 

cannot be adequately represented by arbitrary ‘‘race/color’’ categories, and this 

finding represents another reason why it is not advisable to introduce such an 

imprecise parameter in formulas proposed to increase the accuracy of a laboratory 

test. 

Nevertheless, we have tested the contribution of “race/color” parameter in well 

established eGFR formulas in the present study.  It was shown that the correction 

suggested in previous studies for race (initially directed to Afro Americans in USA) 

has not added useful information in Brazilians, particularly when a practical and 

simple test is the goal of physicians and laboratories, as is the case when we talk 

about estimating GFR in the general population for screening purposes.  

It is of note that the Cockcroft-Gault formula is widely used by students, 

residents and physicians, but not the MDRD and CKD-EPI formulas, that are more 

adequate for clinical laboratories.  

Although estimating GRF is recognized as a tool for early diagnosis of CKD 

hence prevention (18), imprecise results can be an obstacle to its use by highly 

respected clinical laboratories reporting estimated GFR values whenever the serum 

creatinine level is measured. Thus establishing more accurate formulas or adequate 

correction factors for specific populations could be a way to generalize the use of 
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eGFR as well as to contribute to a more precise evaluation of GFR based only on 

simple laboratory tests and formulas.  

On the other hand it is necessary that the health professionals that receive 

these laboratory reports know their meaning, especially physicians. Consequently 

education for interpreting such formula results is also necessary and worldwide 

recognized. Initially it would be desirable that at least a brief and simplified 

explanation could be available in the laboratory report, but more information could 

also be provided in the laboratories sites and publications. 

Considering the exponential increase of CKD all over the world estimating 

GFR has been advocated as a tool for early diagnosis of CKD in the general 

population. Although widely used, the adequacy of the available formulas to the 

target population are been increasingly questioned. It is time to be aware of 

population differences as well as of the need of a more rigorous selection of formulas 

according to its application. For instance, it is possible that those formulas which are 

adequate for screening CKD are not the same appropriate for drug dosage 

adjustment, in special groups of patients as the elderly.   

In the Brazilian population here studied all formulas were similarly successful, 

and race adjustment was not associated to a better performance, demonstrating that 

it is not necessary, especially as an additional report for CKD screening purposes 

when serum creatinine is determined.  

 

Methods 

Proteinuria and serum albumin 

Proteinuria was measured by the pyrogallol red technique (Olympus AU400) 

and serum albumin was determined by the bromocresol green technique (Olympus 

AU400).  
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Creatinine 

Serum creatinine was determined by an automated method based on alkaline 

picrate reaction, in equipment Hitachi 912 - Roche, IDMS (isotope dilution mass 

spectrometry)-calibrated, and the results were expressed as mg/dL.  

In the present study estimated GFR (eGFR) was determined by the following 

formulas: traditional and obese-adjusted Cockcroft-Gault, Mayo Clinic,5 MDRD, 2 

CKD-EPI, 4 MDRD1 and CKD-EPI1 that corresponded to the MDRD and CKD-EPI 

formulas without race correction, respectively. The result of eGFR was adjusted for 

body surface area in each formula. 

 

Iohexol clearance 

The laboratory test that was used as gold standard for measurement of GFR 

and comparison of methods was the plasma clearance of iohexol, a radiocontrast 

agent. 9 Each patient was given a 5 ml iohexol solution (Omnipaque, Sanofi) 

intravenously. Serum iohexol levels were determined by capillary electrophoresis. 

GFR was calculated utilizing results of four blood samples collected along five hours 

after iohexol injection, in a one compartment model.  

 

Statistical analysis 

Quantitative variables were presented as medians, minimum and maximum, 

mean, standard deviation values, and categorical variables as absolute and relative 

(percentage) frequencies. In order to evaluate the reproducibility of the eGFR vs. 

iohexol clearance it was estimated the intraclass correlation coefficient. 

Statistical significance corresponded to a p value inferior to 5% (p<0.05). The 

statistical analysis was performed with the software SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) 15.0 for Windows. 
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Table 1: Results of estimated glomerular filtration rate formulas in the population 

constituted by healthy and CKD individuals. 

  
Glomerular filtration rate measures 

(mL/min/1.73m2) 
N Mean Median Min Max SD 

Iohexol clearance 244 61.31 57.00 8.00 135.00 33.58 
Cockcroft-Gault* 244 74.39 67.35 4.80 231.30 44.15 
Cockcroft-Gault 
(obese-adjusted)*  244 69.57 64.49 4.27 204.56 40.34 

Mayo Clinic 244 74.61 79.05 5.30 150.10 41.43 
MDRD 
(afrodescendent-
adjusted)  230 60.40 53.50 2.00 201.00 37.09 

MDRD1 (without race 
adjustment)  230 64.87 59.00 3.00 244.00 40.41 

CKD-EPI 230 64.64 58.50 2.00 149.00 37.55 
CKD-EPI1 230 68.08 63.00 3.00 172.00 39.53 
Brazilian 244 61.54 58.05 7.33 160.07 28.67 

*Cockcroft-Gault formula estimates creatinine clearance (not GFR) 
 

 

Table 2: Estimates of intraclass correlation coefficients among iohexol clearance and 

eGFR formulas (Cockcroft-Gault, obese-adjusted Cockcroft-Gault, Mayo Clinic, 

MDRD, MDRD1, CKD-EPI, CKD-EPI1, and Brazilian). 

Iohexol clearance vs. evaluated formulas ICCa Confidence interval 95% (ICC) P 

 vs. Cockcroft-Gault 0.730 0.665 0.783 <0.001
 vs. obese-adjusted Cockcroft-Gault 0.789 0.736 0.832 <0.001
 vs. Mayo Clinic 0.804 0.755 0.844 <0.001
 vs. MDRD 0.848 0.808 0.881 <0.001
 vs. MDRD1 0.817 0.769 0.856 <0.001
 vs. CKD-EPI 0.869 0.834 0.898 <0.001
 vs. CKD-EPI1 0.845 0.804 0.878 <0.001
 vs. Brazilian 0.844 0.803 0.876 <0.001

a intraclass correlation coefficient 
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Table 3: Estimates of the best cutoff point, sensibility and specificity for Cockcroft-

Gault, obese-adjusted Cockcroft-Gault, MDRD, MDRD1, CKD-EPI, CKD-EPI1, Mayo 

Clinic and Brazilian formulas, considering iohexol clearance < 60 mL/min as gold 

standard for reduced GFR.  

Cut off point Sa CI 
(S)b Ec CI(E)d AUCe CI(AUC)f

Cockcroft-Gault 61.9 0.846 0.773; 
0.899 0.933 0.873; 

0.965 0.945 0.917; 
0.972 

Obese-adjusted Cockcroft-Gault 65.4 0.887 0.819; 
0.931 0.883 0.813; 

0.929 0.951 0.926; 
0.976 

Mayo Clinic 81.7 0.935 0.877; 
0.966 0.925 0.863; 

0.960 0.971 0.953; 
0.990 

MDRD 54 0.901 0.835; 
0.942 0.953 0.896; 

0.980 0.975 0.963; 
0.987 

MDRD1 61 0.909 0.845; 
0.948 0.916 0.849; 

0.955 0.973 0.958; 
0.988 

CKD-EPI 61 0.909 0.845; 
0.948 0.935 0.872; 

0.968 0.974 0.960; 
0.989 

CKD-EPI1 70 0.942 0.886; 
0.971 0.898 0.826; 

0.942 0.974 0.960; 
0.988 

Brazilian 58.48 0.924 0.868; 
0.961 0.933 0.874; 

0.966 0.976 0.960; 
0.992 

asensibility, bconfidence interval 95% for sensibility, cespecificity, dconfidence interval 95% for 
especificity,earea under the curve (ROC), f confidence interval 95% for area under the curve (ROC) 
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FIGURES 

Figure 1 (a-f): Distribution of data according to plasma clearance of iohexol and 

eGFR formulas (mL/min/1.73m2). 

 
    

Figure 2 (a-f): Distribution of differences and mean of plasma clearance of iohexol 

and each of the estimated glomerular filtration rate (GFR) formulas. 
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Figure 3: Graphic comparison of estimates of intraclass correlation coefficients. 
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