
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL: REVISÃO DE LITERATURA

SILVA, J. V. C1; MADEIRA, E. B.1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO1

RESUMO

Introdução: A avaliação da função renal é essencial para vários quadros clínicos e
acompanhamentos,  sendo  eficaz  desde  o  diagnóstico  de  doenças  renais  até
administração  de  fármacos  ou  anestésicos.  A  partir  disso,  vários  métodos  para
avaliar  a  atividade  dos  rins  foram elaborados,  assim  como  os  critérios  que  um
marcador deve possuir para ser considerado ideal. Entretanto, apesar dos diversos
métodos  como  creatinina,  ureia,  cistatina  C,  inulina,  ainda  não  há  um  teste
totalmente  eficaz.  Assim,  essa  revisão  objetivou  descrever  as  principais
características dos métodos de avaliação da função renal e estabelecer seus prós e
contras.  Metodologia:  Revisão literária  de  artigos  disponibilizados na íntegra  na
Scientific Electronic Library Online, PubMed e Jornal Brasileiro de Nefrologia, a partir
dos descritores creatinina, cistatina C, ureia e nefropatias, publicados entre 2002 e
2020,  escritos  em português,  inglês  ou espanhol  e  alinhados com o objetivo da
revisão.  Resultados e Discussão:  De acordo com as fontes analisadas, para um
marcador da função renal ser considerado ideal o composto deve possuir ritmo de
produção constante, livre filtração nos glomérulos, não ser reabsorvido nos túbulos,
não ser secretado ou excretado, não sofrer modificações durante a passagem pelos
rins.  A  partir  disso,  segundo  a  literatura  estudada,  a  cistatina  C  vem ganhando
destaque dentre os outros métodos, por possui características consideradas ideais
como não sofrer alteração conforme o ciclo circadiano, não é glicosilada, produzida
por um gene do tipo housekeeping, presente nas células nucleadas, e encontra-se
alterada tanto nas glomerulopatias como nas tubulopatias, entretanto seu alto custo
inviabiliza a cotidianidade do exame. Outros marcadores como a inulina, que é um
polímero de frutose, e encaixa-se em praticamente todos os critérios para ser um
marcador  ideal,  exceto  por  ser  um  marcador  exógeno,  é,  em  alguns  estudos,
considerada  padrão-ouro,  mas  as  dificuldades  para  realização  do  exame  a
impossibilitam.  Há também outros  marcadores  radioativos,  como iotalamato,  que
possuem as dificuldades que compostos desse tipo impõem aos humanos, e a ureia
que não se encaixa nos demais critérios para ser um bom avaliador.  Conclusão:
Apesar  dos vários  métodos existentes,  verifica-se,  nessa revisão de literatura,  a
ausência de um método que possua um excelente custo-benefício, posto que os
métodos estudados e disponíveis hodiernamente quando são eficazes possuem um
custo  alto  para  ser  implementado,  e  os  de  custo  baixo  são eficazes  em menor
escala, devendo-se obter uma análise mais detalhada do paciente.
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Introduction: Evaluation of renal function is essential for various clinical conditions
and  follow-up,  being  effective  from  the  diagnosis  of  kidney  diseases  to  the
administration of drugs or anesthetics. From this, several methods to evaluate the
activity of the kidneys were elaborated, as well as the criteria that a marker must
have to be considered ideal. However, despite various methods such as creatinine,
urea, cystatin C, inulin, there is still no fully effective test. Thus, this review aimed to
describe the main characteristics of  the methods of assessing renal  function and
establish  their  pros  and  cons.  Methodology:  Literary  review  of  articles  made
available in full at Scientific Electronic Library Online, PubMed and Jornal Brasileiro
de Nephrologia, using the keywords creatinine, cystatin C, urea and kidney diseases,
published between 2002 and 2020, written in Portuguese, English or Spanish and
aligned for the purpose of the review.  Results and Discussion: According to the
sources  analyzed,  for  a  marker  of  renal  function  to  be  considered  ideal,  the
compound must have a constant production rhythm, free filtration in the glomeruli,
not be reabsorbed in the tubules, not be secreted or excreted, not undergo changes
during passing through the kidneys. From this, according to the studied literature,
cystatin C has been gaining prominence among the other methods, because it has
characteristics considered ideal  as it  does not  change according to  the circadian
cycle,  it  is  not  glycosylated,  produced  by  a  housekeeping  gene,  present  in  the
nucleated cells  ,  and it  is  altered both  in  glomerulopathies  and in  tubulopathies,
however its high cost makes the exam daily. Other markers such as inulin, which is a
polymer of fructose, and fits virtually all  criteria to be an ideal marker, except for
being an exogenous marker, is, in some studies, considered the gold standard, but
the difficulties for exam is impossible. There are also other radioactive markers, such
as  iotalamate,  that  have  the  difficulties  that  compounds  of  this  type  impose  on
humans,  and  urea  that  does  not  fit  the  other  criteria  to  be  a  good  evaluator.
Conclusion: Despite the several existing methods, in this literature review, there is
an absence of a method that has an excellent cost-benefit ratio, since the methods
studied  and  available  today  when  they  are  effective  have  a  high  cost  to  be
implemented,  and  low-cost  ones  are  effective  on  a  smaller  scale,  and  a  more
detailed analysis of the patient should be obtained.
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INTRODUÇÃO

Considerada como uma problemática na área da saúde pública,  a  doença renal
possui números alarmantes tanto no Brasil, onde atinge algo em torno de 2 milhões
de pessoas, quanto nos Estados Unidos da América, onde acomete cerca de 15
milhões de pessoas (SODRÉ; COSTA; LIMA, 2007). 

Nesse  contexto,  levando-se  em  conta  as  várias  funções  dos  rins,  como  filtrar,
reabsorver, excretar e, principalmente, manter a homeostasia, a avaliação da função
_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



renal  torna-se  de  vital  necessidade  para  vários  quadros  clínicos  e
acompanhamentos,  sendo  eficaz  desde  o  diagnóstico  de  doenças  renais  até
administração de fármacos ou anestésicos (KIRSZTAJN, 2007). A partir disso, vários
métodos para avaliar a atividade dos rins foram elaborados, assim como os critérios
que um marcador deve possuir para ser considerado ideal. 

Entretanto, apesar dos diversos métodos como creatinina, ureia, cistatina C, inulina,
ainda  não  há  um  teste  totalmente  eficaz.  Por  conseguinte,  utiliza-se  mais
frequentemente a creatinina, embora seja ineficaz para prevenção (OKAY, 2002).
Dessa forma, a presente revisão objetivou descrever as principais características
dos métodos de avaliação da função renal e estabelecer seus prós e contras.

METODOLOGIA

Revisão bibliográfica de caráter narrativo de artigos disponibilizados na íntegra pelas
plataformas Scientific Electronic Library Online, Revista Nature, Google Acadêmico,
Lilacs,  Science  Direct,  PubMed  e  Jornal  Brasileiro  de  Nefrologia,  a  partir  dos
descritores creatinina, cistatina C, ureia e nefropatias. Foram analisadas publicações
que se encaixavam nos critérios de inclusão: publicação entre 2002 e 2020, escrita
em inglês, português ou espanhol e possuir um alinhamento com os objetivos da
revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da pesquisa conjunta de dois dos descritores por vez nas plataformas, foram
apresentados inicialmente 119 artigos, dos quais após serem analisados, apenas 13
entravam em todos os critérios de inclusão propostos pelos autores. 

Em consonância com a literatura verificada, para ser considerado um marcador da
função renal ideal o composto deve obedecer a uma série de pré-requisitos básicos
como possuir ritmo de produção constante, ter uma livre filtração nos glomérulos,
não  ser  reabsorvido  nos  túbulos,  não  ser  secretado  ou  excretado  e  não  sofrer
modificações durante a passagem pelos rins (PORTO et al., 2017). 

A partir disso, a cistatina C, uma proteína não glicosilada com baixo peso molecular
pertencente  a  uma  família  de  cisteinoproteases  correlacionada  com  diversos
processos  patológicos,  vem  ganhando  destaque  na  comparação  com  outros
métodos por possuir características consideradas ideais como não sofrer alterações
conforme o ciclo circadiano e nem interferências de outras proteínas de baixo peso
molecular, logo estima-se uma produção constante da substância (OKAY, 2002). 

Ademais, essa substância é codificada por um gene localizado no cromossomo 20 e
aparenta ser do tipo housekeeping, o que corrobora com um processo de síntese
estável por grande parte das células nucleadas (GABRIEL, NISHIDA, KIRSZTAJN,
2011). Outrossim, a cistatina C é um ótimo preditor da função dos rins por sofrer
alterações  nos  seus  níveis  tanto  nas  glomerulopatias  quanto  nas  tubulopatias,
entretanto seu alto custo inviabiliza a cotidianidade do exame (OKAY, 2002). 

Uma vantagem que a cistatina C possui em relações aos marcadores dependentes
de massa muscular e ingestão de proteínas, como a creatinina e a ureia, é o fato
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dela  não  possuir  uma significativa  variação  de  intervalos  de  referência  do  sexo
masculino para o feminino (SODRÉ; COSTA; LIMA, 2007).

Paralelamente, outros dois marcadores recebem bastante destaque quando trata-se
de avaliação da atividade renal, sendo eles a ureia e a creatinina. Nesse sentido, a
ureia é contestada por apresentar poucos dos critérios para ser considerada um
marcador  ideal,  como  ser  livremente  filtrada,  posto  que  sua  produção  não  é
constante  e  varia  conforme  a  ingestão  de  proteínas  e,  também,  pode  sofrer
reabsorção (PRATES et al., 2006).

Já  a  creatinina,  que é um produto  residual  da  creatina  após transformação que
acontece no tecido muscular tem sua produção diária atrelada a massa muscular do
indivíduo e a quantidade de proteínas da sua dieta. Adicionalmente, a creatinina é
secretada pelos  túbulos  renais,  o  que  acarreta  uma superestimação da  taxa de
filtração glomerular (PORTO et al., 2014).

Todavia,  a  utilização  em  conjunto  da  ureia  e  da  creatinina  pode  ser  útil  nos
diagnósticos  e  indicar  diferentes  patologias.  Posto  que,  em  valores  abaixo  do
esperado para a razão dos dois marcadores podem indicar desde necrose tubular
até baixa ingestão proteica,  e  a análise de valores acima do padrão podem ser
avaliadas de duas formas, com a creatinina normal podendo indicar alta ingestão
proteica  ou  baixo  fluxo  sanguíneo renal,  ou  com a  creatinina  elevada indicando
tumores ou estenoses (SODRÉ; COSTA; LIMA, 2007).

E embora comumente usada,  estudos indicam que para ocorrer um aumento no
nível de creatinina sérica é necessário que se tenha um comprometimento em torno
de 50% da atividade renal, o que prejudica o grau de confiabilidade desse marcador
para prevenir doenças renais (KIRSZTAJN, 2007).

Outros  marcadores  como  a  inulina,  polímero  de  frutose,  que  encaixa-se  em
praticamente  todos  os  critérios  para  ser  um marcador  ideal,  exceto  por  ser  um
marcador exógeno. No entanto, para alguns dos estudos analisados, essa técnica é
considerada  padrão-ouro  mas  as  dificuldades  para  realização  do  exame  a
impossibilitam  de  ser  empregada  em  larga  escala  nos  sistemas  de  saúde
(KIRSZTAJN, 2007).

Há  também  marcadores  radioativos,  como  iotalamato  ou  ioexol.  Porém,  esses
marcadores radioativos  entram em desvantagem quando comparados às demais
técnicas por conta da sua dificultosa técnica de execução, o que exige uma mão de
obra específica, também possui um alto custo e disponibilidade limitada (PORTO et
al., 2017)

CONCLUSÕES

A partir  do levantamento dos dados, verifica-se, nessa revisão de literatura, que,
apesar dos vários métodos existentes, há a ausência de um método que possua um
ótimo  custo-benefício,  haja  visto  que  os  métodos  estudados  e  disponíveis
hodiernamente que possuem uma alta eficácia e um alto grau de confiabilidade são
extremamente  onerosos  para  serem  implementados  em  massa  e  também
demandam uma mão de obra especializada, como são os casos da cistatina C e da
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inulina. Já os métodos de baixo custo que podem ser empregados em larga escala
são  menos  eficazes  e  possuem  pouca  especificidade  para  detectar  mudanças
precoces  na  atividade  renal,  devendo  ser  analisados  em  conjunto  com  outros
exames, por exemplo a ureia e a creatinina.
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