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RESUMO 

 

Andrade HS. Desenvolvimento de modelo preditivo da função renal após 

nefrectomias unilaterais por meio da análise prospectiva dos fatores de risco pré-

operatórios [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 

2018. 

 

INTRODUÇÃO: Os rins são alvos de diversas patologias que comprometem o seu 

funcionamento em graus variáveis, e em muitos casos, a nefrectomia é o melhor 

tratamento disponível. Atualmente existe um grande interesse na literatura no intuito 

de tentar prever como será a evolução da função renal do paciente após uma 

nefrectomia. Alguns estudos retrospectivos propuseram métodos para esta estimativa, 

no entanto, suas metodologias possuem falhas e seus resultados são contraditórios. 

OBJETIVOS: Avaliar de maneira prospectiva os fatores prognósticos pré-

operatórios associados a evolução da função renal seis meses após nefrectomias 

unilaterais utilizando para esta análise, um método radioisotópico de referência (51Cr-

EDTA). Em seguida, elaborar um modelo matemático com o objetivo de predizer o 

ritmo de filtração glomerular (RFG) pós-operatório. Além disso, avaliar qual das 

equações mais usadas para estimativa do RFG por meio da creatinina sérica 

(Cockcroft-Gault, MDRD e CKD-EPI) tem melhor concordância com o 51Cr-EDTA. 

MÉTODOS: Este é um estudo prospectivo onde foram coletados dados 

demográficos, clínicos, laboratoriais e radiológicos pré-operatórios e seis meses após 

a nefrectomia, incluindo variáveis pouco ou nunca antes estudadas como a função 

renal diferencial na cintilografia com DMSA e o RFG mensurado por meio de estudo 

radioisotópico (51Cr-EDTA). Análises univariadas e multivariadas foram realizadas 

para identificar possíveis fatores de risco independentes para a piora da função renal. 

Essas variáveis foram então utilizadas na elaboração de um modelo matemático cujo 



	
	

objetivo foi estimar a função renal pós-operatória dos pacientes, utilizando para isso, 

apenas variáveis pré-operatórias. Por meio de estudos de correlação, os valores do 

RFG estimados pelas equações que utilizam a creatinina sérica foram comparados aos 

valores mensurados por meio do 51Cr-EDTA para avaliar qual tinha melhor 

concordância com o método padrão-ouro. RESULTADOS: De Abril de 2014 a 

Janeiro de 2018, 107 pacientes foram incluídos e completaram o protocolo de 

pesquisa. Doenças benignas foram responsáveis pela indicação da nefrectomia em 

63,6% dos casos. Na análise univariada, diversas variáveis foram identificadas como 

possíveis fatores associados à evolução da função renal: idade, HAS, DM, DLP, 

DMSA e 51Cr-EDTA pré-operatórios. Entretanto, a análise multivariada demonstrou 

que a idade avançada (p=0,008), uma função relativa alta no DMSA do rim retirado 

(p<0,001) e um valor de 51Cr-EDTA pré-operatório reduzido (p<0,001) foram as 

variáveis que mantiveram significância e portanto foram consideradas fatores de risco 

independentes. A partir destas variáveis, elaborou-se um modelo matemático para 

estimativa do RFG pós-operatório (51Cr-EDTA pós-operatório = 37,9 – (0,29 x Idade) 

– (0,42 x DMSA RA) + (0,67 x 51Cr-EDTA pré-operatório). Por meio de análises de 

correlações, demonstrou-se que os valores do RFG obtidos por meio da equação 

CKD-EPI apresentavam melhor concordância com os valores mensurados com o 

51Cr-EDTA. CONCLUSÕES: O presente protocolo de pesquisa demonstrou que a 

idade, o DMSA e o 51Cr-EDTA pré-operatórios estão significativamente associados à 

evolução da função renal após nefrectomias unilaterais e possibilitou a construção de 

um modelo para predizer o RFG pós-operatório. Também demonstrou que a equação 

CKD-EPI apresenta melhor concordância com o método considerado padrão-ouro 

para medida do RFG nesta população de pacientes. 

 



	
	

ABSTRACT 

 

Andrade HS. Prospective development of a predict model for postoperative renal 

function evaluation after unilateral nephrectomies using preoperative risk factors 

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

INTRODUCTION: The kidneys can be affected by pathologies that compromise 

their function in several degrees and unilateral nephrectomy is the best treatment 

option in many cases. However, there are still controversies about the renal function 

outcomes after nephrectomies and there are few retrospective studies that proposed 

models to estimate the postoperative glomerular filtration rate (GFR) after surgery. 

Moreover, they have methodological flaws and contradictory results. OBJECTIVES: 

To prospectively evaluate preoperative prognostic factors associated to renal function 

outcomes six months after unilateral nephrectomies with a gold-standard isotopic 

technique (51Cr-EDTA). To formulate a model for estimate the postoperative GFR. 

And to evaluate which equation for GFR estimation using serum creatinine has the 

best concordance to the 51Cr-EDTA. METHODS: Preoperative variables were 

prospectively collected and included: demographics, clinical, laboratorial and imaging 

studies. Univariate and multivariate analyses were done to identify the independent 

risk factors associated to renal function outcomes. These variables were used to create 

a model in order to predict the postoperative GFR. Correlation analyses were 

performed to evaluate which equation for GFR estimation using serum creatinine has 

the best concordance to the gold-standard isotope technique. RESULTS: One 

hundred and seven patients were enrolled and completed the study protocol from 

April 2014 to January 2018. Nephrectomy was performed for a benign disease in 



	
	

63,2% of patients. After univariate and multivariate analyses, older age (p=0,008), 

higher split function of the affected kidney in DMSA scintigraphy (p<0,001) and 

lower values of preoperative 51Cr-EDTA (p<0,001) were identify as independent risk 

factors for postoperative GFR worsening. Using these variables, a mathematical 

model was elaborated to predict the postoperative GFR (postoperative 51Cr-EDTA = 

37.9 – (0.29 x Age) – (0.42 x DMSA) + (0.67 x preoperative 51Cr-EDTA). 

Correlation analyses showed that GFR estimated by CKD-EPI equation has the best 

concordance to GFR measured by 51Cr-EDTA. CONCLUSIONS: The present study 

protocol demonstrated that age, DMSA and preoperative 51Cr-EDTA are significantly 

associated to postoperative renal function outcomes after unilateral nephrectomies and 

permitted the elaboration of a model to predict the postoperative GFR. Also 

demonstrated that CKD-EPI equation has the best concordance to the gold-standard 

technique for GFR measurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

1. INTRODUÇÃO 
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1.1 Epidemiologia das doenças renais e sua relação com a função renal 

 

Os rins são alvos de diversas patologias, tanto benignas quanto malignas. Dentre 

as doenças renais mais prevalentes estão a litíase renal, a estenose da junção uretero-

piélica (JUP), a estenose ureteral iatrogênica, as pielonefrites incluindo as 

xantugranulomatosas, as obstruções arteriais (que levam à hipertensão renovascular) e 

as neoplasias malignas. Todas estas patologias geralmente comprometem o 

funcionamento renal em graus variáveis, sendo que em muitos casos, a nefrectomia 

total ou radical é o tratamento de escolha.1, 2  

A litíase urinária e as estenoses de JUP e ureteral destacam-se entre as doenças 

benignas que mais afetam a função renal. Ambas podem levar a uma obstrução das 

vias urinárias que desencadeia uma série de eventos na fisiologia do rim, iniciando-se 

por um aumento na pressão luminal da via excretora e do fluxo sanguíneo renal 

devido à vasodilatação arterial mediada por prostaglandinas.3, 4 Na sequência, o fluxo 

sanguíneo renal diminui por ação principalmente do sistema renina-angiotensina, que 

culmina posteriormente na diminuição da filtração glomerular e da pressão 

intraluminal no sistema coletor.5-7 O grau de comprometimento da função renal 

depende de diversos fatores, incluindo o tempo de obstrução, se a obstrução é total ou 

parcial, se é unilateral ou bilateral e se existe infecção associada.8-10 Em geral, 

obstruções crônicas levam à diminuição progressiva e irreversível do ritmo de 

filtração glomerular (RFG).11, 12  

A prevalência atual da litíase urinária nos Estados Unidos é de aproximadamente 

8,8%,13 atingindo 10,6% da população masculina e 7,1% da feminina e acometendo 

principalmente adultos e idosos.13 As últimas décadas testemunharam uma elevação 

da prevalência tanto por mudanças demográficas e sociais (urbanização, dieta, 
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obesidade), quanto pelo acesso mais fácil aos exames de imagem e diagnóstico de 

cálculos assintomáticos em exames de rotina. Não existem dados fiéis sobre a 

prevalência da litíase urinária na população brasileira, no entanto, aproximadamente 

67.000 internações hospitalares ocorrem anualmente no Brasil em decorrência de 

nefrolitíase.14 Pelo mecanismo anteriormente descrito de obstrução do sistema coletor, 

os cálculos ureterais crônicos e os cálculos coraliformes são os principais 

responsáveis pelos casos de perda de uma unidade renal. 

A estenose de JUP é uma doença congênita na quase totalidade dos casos, e caso 

não seja diagnosticada e tratada adequadamente na infância, pode levar a destruição 

completa do parênquima renal no decorrer dos anos. Sua incidência é de 1/1.000-

2.000 indivíduos, sendo que atualmente a maior parte é diagnosticada no período 

perinatal.15 Nos casos em que os pacientes referem poucos sintomas ou são 

assintomáticos, o diagnóstico pode ser feito apenas tardiamente. Na faixa etária 

adulta, o diagnóstico geralmente é feito após episódios de infecção do trato urinário 

alto, em investigação de dor lombar crônica inespecífica e recorrente ou por achado 

de exames de imagem realizados para outras finalidades.16, 17 A obstrução total ou 

parcial pode causar alterações histopatológicas progressivas como redução do número 

total de glomérulos, hialinização glomerular, inflamação intersticial e formação de 

cistos corticais, levando à exclusão funcional do rim acometido em muitos casos.18, 19  

Com relação a estenose ureteral, os principais fatores etiológicos nos adultos são 

os cálculos ureterais impactados, as fibroses de retroperitônio e as lesão iatrogênicas, 

em geral decorrentes de cirurgias endoscópicas, abdominais e pélvicas.20 Se não 

diagnosticadas e prontamente tratadas na fase aguda também são responsáveis por 

injúria parenquimatosa progressiva e perda de unidades renais.21, 22 
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Em relação às doenças malignas, o câncer de rim é atualmente o 3º mais 

prevalente entre as neoplasias malignas do trato urinário nos Estados Unidos, atrás 

apenas do câncer de próstata e de bexiga.23 Estima-se que mais de 300.000 casos 

novos de câncer renal sejam diagnosticados no mundo anualmente com tendência de 

aumento da incidência,24 principalmente daqueles menores que 7 cm e detectados 

incidentalmente,25, 26 novamente devido ao acesso mais fácil aos exames de imagem. 

O carcinoma de células renais pode estar implicado na perda da função renal pela 

substituição do parênquima renal funcionante pela expansão do tumor ou pelas 

alterações histológicas que podem estar associadas à neoplasia, como hipertrofia ou 

esclerose mesangial e espessamento da membrana basal glomerular.27, 28 Além disso, 

o próprio tratamento do tumor, seja por técnicas ablativas ou através da exérese 

cirúrgica, também cursa com uma perda variável de néfrons e consequentemente 

diminuição do RFG. 

 

1.2 O papel da nefrectomia no tratamento das patologias renais 

 

O primeiro relato de uma nefrectomia data de 1868 e foi realizada por William 

Hingston, em Montreal.29 Nos Estados Unidos são realizadas aproximadamente 

45.000 nefrectomias simples, radicais ou parciais por ano,30 sendo que as simples ou 

radicais representam 65 a 80% do total.31-33  

A nefrectomia simples ou total é utilizada no tratamento de doenças benignas que 

acarretaram a perda completa ou parcial da função do rim acometido e que promovem 

sintomas como dor, infecções do trato urinário (ITU) ou hipertensão arterial sistêmica 

(HAS).34, 35 Nos dias de hoje, o tratamento endourológico é o de escolha para litíase 

renal ou ureteral.36, 37 No caso da estenose de JUP, o tratamento preconizado é a 
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pieloplastia desmembrada à Anderson-Hynes, realizada preferencialmente por uma 

técnica minimamente invasiva.15, 17, 38 Nos casos de estenose de ureter, o reimplante 

ureteral ou a uretero-ureteroanastomose são indicados como tratamento de primeira 

linha.22, 39  

Entretanto, nos casos de perda significativa da função e parênquima renal, onde o 

risco de preservar o rim pouco funcionante supera o risco de sua retirada devido à 

possibilidade de ITUs de repetição, pionefroses ou dores crônicas incapacitantes, a 

nefrectomia está indicada. No Brasil, aproximadamente 14% dos pacientes que 

necessitam tratamento cirúrgico para nefrolitíase são submetidos a nefrectomia total,14 

constituindo-se na terceira modalidade cirúrgica mais utilizada para o tratamento 

desta patologia. Na China, aproximadamente 17% das nefrectomias são devidas à 

nefrolitíase.40 Nos casos de estenose de JUP e ureterais, a porcentagem de pacientes 

que serão submetidos à nefrectomia varia entre 8 a 23%.41, 42 

Existe pouca dúvida quanto à indicação de nefrectomia total em rins que 

provoquem algum tipo de sintoma e que são exclusos nos exames funcionais, sendo a 

cintilografia renal com ácido dimercaptosuccínico (dimercaptosuccinic acid - DMSA) 

o mais utilizado em nosso meio. Entretanto, naqueles pacientes em que o rim ainda 

apresenta função residual na cintilografia, a escolha da indicação cirúrgica é feita 

baseada também em outros fatores: condições clínicas e comorbidades do paciente, 

sintomatologia (dor, ITU de repetição, HAS, hematúria persistente), avaliação da 

estrutura e arquitetura renal em outros exames de imagem auxiliares, como a 

tomografia computadorizada (TC) e experiência do cirurgião e do serviço.  

As nefrectomias radicais, parciais e as nefroureterectomias são utilizadas 

principalmente no tratamento de neoplasias renais e uroteliais. Apesar do aumento 

progressivo dos casos de nefrectomias parciais nos dias atuais, a nefrectomia radical 
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ainda é o principal tratamento realizado para os tumores renais em geral e os 

principais motivos são as características intrínsecas do tumor (tamanho, número de 

lesões, invasão do seio renal), presença de metástases, comorbidades, expectativa de 

vida dos pacientes, experiência do cirurgião e do serviço.43-45 Não existem dados 

epidemiológicos fiéis quanto ao número de nefrectomias radicais e parciais no Brasil, 

no entanto durante os anos de 2015 a 2017, no Instituto do Câncer do Estado de São 

Paulo (ICESP), centro de referência no tratamento de neoplasias urogenitais, 42% das 

nefrectomias realizadas para tratamento de câncer renal localizado foram radicais 

(dados não publicados). Isso demonstra que mesmo em centros especializados e em 

países desenvolvidos, a nefrectomia radical ainda é largamente utilizada para o 

tratamento de neoplasias renais, aumentando a importância de ferramentas que 

auxiliem no planejamento do tratamento, aconselhamento e seguimento destes 

pacientes. 

 

1.3 Insuficiência renal crônica 

 

Em 2003, a National Kidney Foundation propôs uma classificação para avaliar e 

estratificar a função renal dos pacientes, sendo estes divididos em cinco classes 

funcionais (Tabela 1). Segundo esta classificação, os pacientes que apresentem um 

RFG inferior a 60 ml/min/1,73m2 (classe funcional maior ou igual a 3) são portadores 

de insuficiência renal crônica (IRC).46  
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Tabela 1. Classificação, estratificação e plano de ação segundo orientações da 
National Kidney Foundation. Adaptado de Levey et al. Ann Inter Med 2003;139:137-
147  

Estágios 
da IRC 

RFG 
ml/min/1,73m2 Definição Conduta 

1 ≥ 90 RFG normal Diagnóstico, tratamento e controle de 
comorbidades; diminuição da progressão 

2 60-89 Lesão renal com leve 
diminuição do RFG Estimar progressão 

3 30-59 IRC moderada Avaliar e tratar complicações 

4 15-29 IRC severa Preparar para terapias de substituição 
renal  

5 < 15 Falência renal Terapias de substituição renal (se uremia 
presente) 

IRC, insuficiência renal crônica; RFG, ritmo de filtração glomerular  
 

A IRC é uma doença cada vez mais prevalente no dias de hoje e está fortemente 

associada a eventos adversos.46, 47 Na maior casuística já relatada, Go et al.48 

estudaram 1.120.295 indivíduos e demonstraram que as taxas de eventos 

cardiovasculares, hospitalizações e morte eram maiores nos pacientes com RFG 

menor que 60 ml/min/1,73m2 e inversamente proporcionais ao RFG, atingindo um 

risco relativo 3,4, 3,1 e 5,9 vezes maior nos pacientes com RFG menor que 15 

ml/min/1,73m2. Este é um conceito bem estabelecido e que já foi demonstrado por 

outros autores.49, 50  

Doenças crônicas sistêmicas como a HAS, a Diabetes Mellitus (DM) e a 

Dislipidemia (DLP) são responsáveis por modificações na morfologia e 

funcionamento dos néfrons gerando alterações como a arterioesclerose, 

glomerulosclerose e fibrose intersticial.51-54 Esse conjunto de agressões microscópicas 

estão intimamente relacionadas ao surgimento da IRC. Além disso, as patologias 

urológicas anteriormente descritas também afetam a arquitetura dos rins e podem ser 
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responsáveis por grande parte da perda de função desses órgãos, culminando em 

última análise com uma deterioração progressiva do RFG.  

 

1.4 Evolução da função renal e do rim remanescente após a nefrectomia 

 

Uma das principais preocupações do urologista ao deparar-se com um paciente 

que tem uma indicação de nefrectomia é se existe uma possibilidade de preservar este 

órgão, e caso a cirurgia seja mesmo necessária, como evoluirá a função renal no pós-

operatório. Estudos mostram que as nefrectomias para doação, nas quais o rim 

ressecado apresenta função preservada, têm um efeito deletério na função renal 

global, geralmente notado até 6 meses após a cirurgia.55, 56 Nestes pacientes a 

diminuição do RFG estimado varia entre 25 - 30%, no entanto, o RFG dificilmente 

alcança níveis abaixo de 60 ml/min/1,73m2, mesmo em seguimento maior de 10 

anos.57 Ao contrário dos doadores de órgãos, os quais na maioria dos casos são 

indivíduos jovens e saudáveis, os pacientes submetidos a nefrectomias simples ou 

radicais geralmente apresentam idade mais avançada e outras comorbidades ou 

fatores de risco associados (HAS, DM, DLP, história de tabagismo e outros). Estes 

pacientes, após a cirurgia para retirada do rim, apresentam queda significativa do 

RFG, podendo alcançar níveis inferiores a 60 ml/min/1,73m2 em até 65-77% dos 

casos de nefrectomia radical58-60 e até 9-27% nos casos de nefrectomia simples.61, 62 

Etafy et al.63 compararam pacientes submetidos à nefrectomia para doação com um 

grupo de pacientes submetidos à nefrectomia radical em um seguimento de 15 meses. 

Mesmo após pareamento, a taxa de pacientes que evoluíram com RFG < 60 

ml/min/1,73m2 foi de 6,7 e 28%, respectivamente. Verma et al.61 compararam a 

evolução da função renal em pacientes submetidos à nefrectomia radical, simples e 
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para doação (100 pacientes em cada grupo) e demonstraram uma incidência de IRC 

maior ou igual a grau 3 no pós-operatório em 41,6% 8,7% e 0%, respectivamente. 

Após a nefrectomia, o rim remanescente sofre diversas alterações que dependem 

significativamente da função renal pré-operatória do rim que será retirado. Uma das 

alterações compensatórias é o aumento no seu volume. Funahashi et al.64, por meio da 

análise de TC e de cintilografia renal com DMSA, mostraram um aumento médio de 

20 cm3 no rim remanescente após 1 semana de nefrectomias simples e radicais. Este 

aumento permaneceu estável nos estudos tomográficos repetidos 6 meses após a 

cirurgia. Demonstraram também que o aumento no volume do rim remanescente 

dependia da função relativa do rim retirado no DMSA (Figura 1). Quanto maior a 

função, maior o aumento compensatório do rim remanescente (p<0,001).  

 
Figura 1. Relação entre a função do rim retirado medida pelo DMSA e o aumento 
volumétrico compensatório no parênquima do rim contralateral. Adaptado de 
Funahashi et al. Urology 2009;74:708-12 
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Ben-Haim et al.65 realizaram um estudo no qual também utilizaram a 

cintilografia renal com DMSA e evidenciaram um aumento médio de 18 cm3 no 

volume do rim remanescente após nefrectomias radicais. Estas alterações 

compensatórias surgiram precocemente durante a evolução (3 meses) e mantiveram-

se estáveis no período de 1 ano após a cirurgia. Outro dado relevante foram os níveis 

sanguíneos de creatinina, que embora dentro dos limites da normalidade para o 

estudo, apresentaram um aumento significativo (1,04 para 1,55 mg/dL; p<0,001). 

 

1.5 Métodos de avaliação da função renal  

 

Estudos mais antigos avaliavam a insuficiência renal no pós-operatório de 

nefrectomias utilizando aumentos no nível da creatinina sérica como critério 

diagnóstico.66-68 Entretanto, a creatinina sérica apresenta deficiências como marcador 

de insuficiência renal, pois sofre influência de outros fatores além da filtração 

glomerular, como idade, gênero, raça, peso, massa muscular, ingestão proteica, 

processos inflamatórios e hidratação.69, 70 Além disso, outros estudos já demonstraram 

que os níveis de creatinina sérica começam a se elevar apenas quando o RFG já está 

reduzido em 50%.46, 71 

A medida do RFG fornece a melhor estimativa global da função renal. A 

depuração urinária de inulina é considerada o padrão-ouro para a medida do RFG, 

mas por ter uma dosagem laboratorial complexa, requerendo infusão endovenosa 

contínua, ter um alto custo e não estar largamente disponível, tem aplicação restrita na 

prática clínica.72, 73 

Os métodos que utilizam radiofármacos para a medida do RFG são 

considerados como de referência ou escolha, pois apresentam excelente correlação 
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com a depuração urinária de inulina, constituindo-se numa ferramenta de grande 

utilidade na prática clínica em centros com experiência no método.74, 75 Os três 

radiofármacos mais utilizados para medida do RFG são o 51Cr-EDTA, o 99mTc-DTPA 

e o 125I-Iotalamato, pois são compostos de baixo peso molecular, sendo livremente 

filtrados pelo glomérulo, com ligação proteica desprezível e baixa eliminação 

extrarrenal. A literatura sugere que o 51Cr-Ácido Etilenodiamino Tetra-acético (51Cr-

Ethylene Diamine Tetra-acetic - 51Cr-EDTA) é o composto que apresenta a melhor 

correlação com a depuração de inulina, constituindo-se num dos radiofármacos de 

escolha para medida do RFG.71, 72, 76 Como limitações apresenta o fato de ser menos 

disponível a beira-leito, ter um custo mais elevado quando comparado à depuração 

urinária de creatinina em amostra de 24 horas e a necessidade de ser realizado em 

centros com experiência no método.  

O RFG também pode ser estimado pela excreção de um marcador endógeno de 

filtração glomerular, como a creatinina. A depuração urinária de creatinina em 

amostra de 24 horas foi utilizada durante muito tempo como método de escolha para 

estimativa de RFG. No entanto, o exame é trabalhoso e está sujeito a erros de medida 

por perdas urinárias durante a coleta ou esvaziamento vesical incompleto.73, 75  

A forma mais simples e acessível de avaliar o RFG na prática clínica é a 

aplicação de fórmulas baseadas no nível sérico de creatinina, que fornecem 

estimativas mais precisas da função renal quando comparados a simples dosagem da 

creatinina sérica. As fórmulas para cálculo do RFG mais utilizadas na prática médica 

e na literatura são a Cockcroft-Gault (CG), a MDRD (Modification of Diet in Renal 

Disease) e a CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) e estão 

apresentadas na Tabela 2.70, 77-79 No entanto, estas equações apresentam limitações. A 

equação CG foi desenvolvida com pequeno número de pacientes (N de 255), em sua 
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maioria com função renal normal e vários estudos mostraram que a fórmula subestima 

o RFG em pacientes idosos (acima de 65 anos) e superestima nos pacientes obesos.77 

A equação MDRD foi a mais amplamente utilizada nas duas últimas décadas, 

entretanto foi desenvolvida em uma coorte de pacientes na qual a função renal era 

relativamente reduzida, levando a uma menor acurácia em pacientes com RFG 

normal.70 A CKD-EPI é uma equação desenvolvida mais recentemente, pelos mesmos 

autores da equação MDRD, e na qual foi utilizada uma população mais heterogênea 

na análise, proporcionando assim um aumento na sua acurácia. Nos dias de hoje, a 

equação CKD-EPI já é largamente difundida e vem sendo utilizada cada vez mais em 

estudos e artigos científicos.  

 

 

Tabela 2. Fórmulas para estimativa do ritmo de filtração glomerular 

Autor, ano Nome Fórmula 

Cockcroft, 197677 Cockcroft-Gault (140 - idade) x peso/(72xCr) x 0,85 (se mulher) 

Levey et al., 199970 MDRD original 170 x Cr-0.999
 x idade-0.176

 x 1,180 (se negro) x 0,762 (se mulher) 
x U-0.170

 x albumina0.318
 

Levey et al., 200678 MDRD reduzida 186 x Cr-1.154 x idade-0.203 x 0,742 (se mulher) x 1,210 (se negro) 

Levey et al., 200979 CKD-EPI 

Negros 
   Mulheres e Cr ≤ 0,7: 166 x (Cr/0,7)-0,329 x (0,993)idade 
   Mulheres e Cr > 0,7: 166 x (Cr/0,7)-1,209 x (0,993)idade 
   Homens e Cr ≤ 0,9: 163 x (Cr/0,9)-0,411 x (0,993)idade 
   Homens e Cr > 0,9: 163 x (Cr/0,9)-1,209 x (0,993)idade 
Brancos ou outros 
   Mulheres e Cr ≤ 0,7: 144 x (Cr/0,7)-0,329 x (0,993)idade 
   Mulheres e Cr > 0,7: 144 x (Cr/0,7)-1,209 x (0,993)idade 
   Homens e Cr ≤ 0,9: 141 x (Cr/0,9)-0,411 x (0,993)idade 
   Homens e Cr > 0,9: 141 x (Cr/0,9)-1,209 x (0,993)idade 

MDRD, modification of Diet in Renal Disease; CKD-EPI, Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration; Cr, creatinina sérica; U, uréia sérica 
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Portanto, a depuração radioisotópica é o método de escolha para avaliação do 

RFG, principalmente nas situações em que as fórmulas apresentam pior desempenho. 

Atualmente é considerado uma técnica relativamente simples, pouco invasiva, de 

custo acessível e com grande acurácia e precisão. Após extensa revisão da literatura, 

não foi identificado nenhum estudo que avaliou prospectivamente uma coorte de 

pacientes submetidos à nefrectomia utilizando como instrumento de avaliação um 

método radioisotópico. 

 

1.6 Estimativa da função renal pós-operatória  

 

Nos casos em que a nefrectomia total ou radical é necessária, ainda restam 

dúvidas quanto à evolução renal no pós-operatório e quais fatores de risco podem 

agravar essa evolução. Diversos fatores já foram estudados em trabalhos 

retrospectivos, com resultados contraditórios.23, 32, 80-82 Variáveis como idade, gênero, 

presença de HAS e DM, índice de massa corpórea (IMC), história de tabagismo e 

RFG pré-operatório já mostraram-se significativos em alguns trabalhos, porém em 

outros estudos mostraram-se sem significância ou sequer chegaram a ser analisados. 

Além disso, poucos destes estudos avaliaram populações com doenças renais 

benignas.61, 64, 82 Portanto, não existe consenso em relação a quais fatores de risco pré-

operatórios influenciam significativamente na evolução da função renal após 

nefrectomias e que possam ser usados universalmente.23 

A construção de modelos capazes de predizer o risco de IRC pode permitir a 

identificação de pacientes que se beneficiariam de estratégias de prevenção ou 

diminuição da disfunção renal como controle pressórico rigoroso, controle dos níveis 

glicêmicos, uso de estatinas e inibidores da enzima de conversão da 
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angiotensina/bloqueadores do receptor da angiotensina. Tais ferramentas e estratégias 

podem potencialmente reduzir o risco cardiovascular global e aumentar a sobrevida 

desses pacientes. 

Entretanto, poucos trabalhos na literatura propuseram a elaboração de modelos 

matemáticos para estimar a função renal pós-operatória com finalidade prática e que 

pudessem ser utilizados no dia-a-dia.60, 66, 67, 83-85 Além do caráter retrospectivo e de 

não avaliarem todos os possíveis fatores de risco, eles apresentam críticas como 

utilizar a creatinina sérica para definição de IRC,66, 67 serem construídos a partir de 

dados de nefrectomias para doação ou de nefrectomias parciais e radicais, mesmo 

sabendo que a evolução da função renal nestes paciente é distinta,67, 84, 85 utilizarem 

apenas pacientes de origem asiática, cujo fenótipo e comorbidades diferem dos 

ocidentais, e nos quais a fórmula MDRD superestima o real ritmo de filtração 

glomerular.60, 83 Importante ressaltar que nenhum desses estudos levou em 

consideração a função relativa do rim que será retirado, assim como não acessaram o 

ritmo de filtração glomerular com exames mais acurados, como é o caso da depuração 

plasmática do 51Cr-EDTA.  

 

1.7 Justificativa do estudo 

 

Apesar do crescente uso de técnicas minimamente invasivas e das cirurgias 

com preservação de parênquima, além do aperfeiçoamento técnico dos cirurgiões em 

centros universitários e de grande volume cirúrgico, as nefrectomias radicais ou totais 

ainda constituem uma grande parcela das cirurgias realizadas para tratamento de 

muitas patologias renais no mundo, e especialmente em nosso meio.  
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Portanto, a concepção de um modelo universal para estimar a função renal no 

pós-operatório de nefrectomias totais ou radicais, utilizando para isso apenas variáveis 

pré-operatórias, constituiria uma ferramenta importante para urologistas e 

nefrologistas ao tratar, aconselhar e realizar o seguimento pós-operatório destes 

pacientes. 



2. OBJETIVOS 
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O objetivo primário deste estudo consiste em avaliar de maneira prospectiva 

os fatores prognósticos pré-operatórios que podem influenciar a evolução da função 

renal, seis meses após nefrectomias unilaterais radicais ou totais, e elaborar um 

modelo matemático para estimar o RFG após a cirurgia nesses pacientes.  

O objetivo secundário é avaliar qual das fórmulas para estimativa do RFG 

(CG, MDRD e CKD-EPI), que utilizam o valor da creatinina sérica em seus cálculos, 

tem a melhor correlação com o RFG mensurado por meio do 51Cr-EDTA. 



	

3. MATERIAIS E MÉTODOS
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O estudo clínico foi realizado na Divisão de Clínica Urológica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) e do 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) e foi aprovado pela Comissão de 

Ética de ambos os hospitais (nº 26779114.1.0000.0068 e nº 932/2016) – anexos A e 

B. Foram incluídos no estudo pacientes provenientes dos ambulatórios da Urologia 

destas instituições. Os pacientes foram convidados a participar do estudo após serem 

instruídos pelos pesquisadores do projeto, e receberam o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) – anexo C, podendo livremente concordar ou não com os 

itens do mesmo. 

Este estudo fez parte do Programa de Doutorado Sanduíche no exterior, 

concedido pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), em associação ao Fellowship realizado pelo aluno por um 1 ano no 

Departamento de Urologia da Cleveland Clinic Foundation, Ohio, Estados Unidos da 

América (2014/2015) – anexo D. Também recebeu suporte da Bolsa PROEX 

(Programa de Excelência) da CAPES. 

 

3.1. Indicações para nefrectomia 

 

Foram selecionados para o estudo, pacientes com doenças benignas e malignas 

que apresentavam as seguintes características: 

  

3.1.1 Doenças benignas:  

Pacientes que apresentavam um rim sem função ou função relativa menor que 

10% no DMSA associado a sintomas como ITU de repetição, dor ou HAS.  
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Em alguns pacientes cuja estrutura renal apresentava graves alterações, 

indícios de infecção crônica ou tentativas prévias de tratamento para preservação 

renal sem sucesso, admitiram-se valores da função relativa no DMSA de até 20%.  

 

3.1.2. Doenças malignas: 

Pacientes com neoplasias renais ou uroteliais diagnosticadas por meio de 

estudos de imagem e/ou histologia, não candidatos a cirurgias poupadoras de néfrons.  

 

3.2. Critérios de inclusão (todos deveriam estar presentes) 

 

3.2.1. Doenças benignas:  

3.2.1.1. Rim a ser removido com função muito reduzida no DMSA, 

geralmente entre 0 e 20%. 

3.2.1.2. Alterações significativas na arquitetura e morfologia do órgão, como: 

hidronefrose grau IV; redução na espessura do parênquima; presença de 

calculose obstrutiva ou cálculos coraliformes; atrofia; gás na via excretora.  

3.2.1.3. Apresentar sintomatologia associada: dor; ITU de repetição; 

hematúria; HAS. 

 

3.2.2. Doenças malignas:  

3.2.2.1. Rim acometido por neoplasia localizada e que tivesse indicação de 

nefrectomia radical ou nefroureterectomia devido às características do tumor e 

impossibilidade de realização de cirurgias com preservação de parênquima 

(ex.: tamanho do tumor, multifocalidade, acometimento do hilo renal). 

3.2.2.2. Ausência de metástases à distância. 
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3.2.3. Rim contralateral sem patologias ou alterações estruturais associadas. 

3.2.4. Pacientes maiores de 18 anos. 

3.2.5. Assinatura do TCLE. 

 

3.3. Critérios de exclusão (necessário apenas um critério para a exclusão) 

 

3.3.1. Casos em que a preservação do órgão poderia ser realizada, sem acréscimo de 

risco ao paciente, apesar da função do mesmo (como por exemplo, rins exclusos 

assintomáticos).  

3.3.2. Tumores localmente avançados ou que acometiam órgãos vizinhos (≥ T3b).  

3.3.3. Necessidade de quimioterapia adjuvante ou imunoterapia. 

3.3.4. Neoplasias de outros sítios primários não curadas ou que necessitaram de 

quimioterapia antes da nefrectomia. 

3.3.5. IRC dialítica no pré-operatório 

3.3.6. Recusa em participar do estudo. 

 

3.4. Exames de rotina assistencial 

 

Os exames auxiliares de rotina assistencial solicitados no período de até 3 

meses antecedentes a cirurgia foram:  

 

3.4.1. Exames séricos: creatinina; uréia; sódio; potássio; hemograma completo com 

plaquetas; coagulograma; glicemia de jejum (outros exames séricos específicos, como 

perfil lipídico, foram solicitados de acordo com os dados clínicos e antecedentes do 

paciente). 
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3.4.2. Exames urinários: Urina tipo 1 e cultura de urina em casos selecionados. 

3.4.3. Exames de imagem: TC de abdome e pelve (se necessário); DMSA; 51Cr-

EDTA. 

 

Os exames para avaliação da função renal solicitados no pós-operatório foram:  

 

3.4.4. Creatinina sérica seis meses após a nefrectomia (outros exames séricos 

específicos foram solicitados de acordo com os dados clínicos e evolução do 

paciente). 

3.4.5. 51Cr-EDTA seis meses após a nefrectomia.  

 

3.5. Definições utilizadas neste estudo 

 

3.5.1. Raça: será registrada pelo médico assistente durante a consulta ambulatorial. Os 

pacientes foram classificados em negros e outros (brancos, pardos e orientais).  

3.5.2. Índice de massa corpórea: calculado através da fórmula Peso (Kg) / Altura (m2). 

3.5.3. Hipertensão arterial sistêmica: pressão arterial > 140 x 90 mmHg ou uso de 

anti-hipertensivos para controle da pressão arterial, conforme definição das últimas 

diretrizes do Joint National Committee.86  

3.5.4. Diabetes mellitus: glicemia de jejum > 125 mg/dL em duas medidas ou medida 

aleatória > 200 mg/dL ou uso de insulina ou hipoglicemiantes orais para controle de 

glicemia.  

3.5.5. Dislipidemia: colesterol LDL > 100 mg/dL ou triglicérides > 150 mg/dL ou uso 

de estatinas ou outras medicações para redução do nível de colesterol ou triglicérides. 

3.5.6. Tabagismo: pacientes tabagistas ativos ou com história pregressa de tabagismo. 
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3.5.7. Litíase renal: evidência radiológica de cálculo renal ou histórico de eliminação 

de cálculo ou realização de procedimentos urológicos para tratamento específico da 

patologia (litotripsia extracorpórea, cirurgias endourológicas, etc.). 

3.5.8. Insuficiência renal crônica: foi utilizada a classificação da National Kidney 

Foundation que classifica os pacientes em cinco categorias. A presença de IRC foi 

considerada quando o RFG for inferior a 60 ml/min/1,73m2.  

3.5.9. Classificação da American Society of Anesthesiologists – ASA: Classificação de 

risco cirúrgico de acordo com a condição clínica pré-operatória (Tabela 3). 

 
 
Tabela 3. Classificação segundo ASA 

ASA DEFINIÇÃO 
I Saúde normal 

II Doença sistêmica leve 
III Doença sistêmica grave, não incapacitante 

IV Doença sistêmica grave, incapacitante, com ameaça grave à vida 
V Paciente moribundo, com expectativa de sobrevida mínima, 

independente da cirurgia 
VI Doador de órgãos (morte encefálica) 

 

 

3.5.16. Índice de comorbidade de Charlson ajustado para a idade: índice que 

estratifica o risco de morte segundo as comorbidades do paciente. Pacientes com 

índice de Charlson ≥ 3 tem uma estimativa de sobrevida em 10 anos de apenas 10%. 

Para cada década de vida acima dos 50 anos é acrescido 1 ponto à somatória final 

(Tabela 4).87, 88 
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    Tabela 4. Índice de Comorbidade de Charlson 

PESO CONDIÇÃO CLÍNICA 

1 

 
Infarto do miocárdio 
Insuficiência cardíaca congestiva 
Doença vascular periférica 
Demência 
Doença cerebro-vascular 
Doença pulmonar crônica 
Doença do tecido conjuntivo 
Diabetes mellitus leve, sem complicação 
Úlcera gástrica 
 

 
2 

 
 
Hemiplegia 
Doença renal moderada ou severa 
Diabetes mellitus com complicação 
Tumor maligno não metastático 
Leucemia 
Linfoma 
 

3 
 
Insuficiência hepática moderada ou severa 
 

6 

 
Tumor maligno metastático 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
 

 

 

3.6. Técnica dos procedimentos radioisotópicos realizados no Centro de 

Medicina Nuclear 

 

3.6.1. Cintilografia renal com DMSA  

 

A cintilografia renal com DMSA foi realizada no Centro de Medicina Nuclear 

do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo.  
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Os pacientes permaneceram em jejum por 3 horas e ingeriram 2 copos de água 1 

hora antes da injeção do radiofármaco. Os pacientes receberam então o radiofármaco 

DMSA por via endovenosa.  Quatro horas após a injeção do radiofármacos foram 

realizadas imagens em projeções anterior, posterior, laterais e oblíquas de abdome 

centralizadas na altura dos rins do paciente para análise qualitativa do estudo. Após 

aquisição das imagens, as áreas de interesse foram desenhadas na imagem posterior 

do abdome para pacientes com rins tópicos, sendo obtido o total de contagens na 

imagem para os rins e para duas áreas adjacentes extra-renais (consideradas como 

atividade de fundo/partes moles). As funções renais relativas (FRR) para cada rim 

foram calculadas de acordo com a equação: 

 

FRR = total de contagens do rim - total de contagens da atividade de fundo 

(total de contagens do rim direito + total contagens do rim esquerdo) - (total 

de contagens da atividade de fundo direito + total de contagens da atividade de 

fundo esquerdo) 

 

3.6.2. Determinação da filtração glomerular por 51Cr-EDTA  

 

A determinação do ritmo de filtração glomerular com 51Cr-EDTA foi realizada 

no Centro de Medicina Nuclear do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

Os pacientes permaneceram em jejum por 3 horas e ingeriram 2 copos de água 1 

hora antes da injeção do radiofármaco. Foram orientados a evitar exercícios físicos 

exagerados após receberem o radiofármaco. Os pacientes tiveram o seu peso e altura 

medidos para cálculo da superfície corpórea. Foi realizada coleta de amostra 
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sanguínea 2, 4 e 6 horas após a injeção do radiofármaco. O ritmo de filtração 

glomerular foi calculado por análise de inclinação e intercepto da curva de depuração 

plasmática do 51Cr-EDTA, com normalização para superfície corpórea (1,73 m2) e 

correção de Bröchner Mortensen.  

 

3.7. Tratamento 

 

O médico pesquisador explicou ao paciente os potenciais riscos e benefícios 

de cada modalidade de tratamento após analisar as características do paciente (sexo, 

idade, peso, altura, comorbidades, ASA, Charlson, estado clínico, cirurgia abdominal 

prévia) e do órgão afetado (variações anatômicas, anomalias congênitas, presença de 

infecção associada, características do tumor, etc.).  

O tratamento foi selecionado após considerações a respeito da melhor via de 

acesso para cada paciente individualmente. As modalidades cirúrgicas disponíveis 

foram: Nefrectomia convencional (via aberta subcostal ou lombotomia); Nefrectomia 

por videolaparoscopia transperitoneal; Nefrectomia por retroperitoneoscopia; 

Nefrectomia por videolaparoscopia hand-assisted. 

 

3.8. Variáveis estudadas 

 

3.8.1.  Dados demográficos: idade; gênero; raça. 

3.8.2. Dados clínicos: peso; altura; IMC; história de tabagismo; comorbidades (HAS, 

DM, DLP); ASA; Charlson. 

3.8.3. Dados laboratoriais: creatinina sérica pré e pós-operatória; RFG estimado por 

meio das fórmulas CG, MDRD e CKD-EPI. 
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3.8.4. Dados radiológicos: RFG mensurado por meio do 51Cr-EDTA; Função renal 

relativa por meio do DMSA.  

3.8.5. Evolução da função renal após seis meses da nefrectomia: creatinina sérica; 

RFG estimado (CG, MDRD e CKD-EPI); RFG mensurado por meio do 51Cr-EDTA. 

 

3.9. Análise estatística 

 

3.9.1. Cálculo inicial do número de pacientes: 

Para a definição do tamanho amostral, foi considerada: a variabilidade dos 

dados (dentro de cada grupo) e a diferença que deseja-se observar (entre pré e pós-

operatório), além do nível de significância e do poder do teste. Foi suposto que os 

dados seguiam uma distribuição normal e utilizou-se a metodologia de teste t-

pareado, considerando que os mesmos pacientes foram avaliados nas duas condições. 

Entendeu-se por poder do teste a probabilidade de perceber que existe 

diferença entre as médias quando elas são realmente diferentes, portanto, quanto 

maior o poder melhor será o teste. A estimativa do valor da variabilidade dentro dos 

grupos foi baseada em estudos já realizados, considerando as variabilidades 

individuais e uma correlação de 0,7 entre os resultados dos pacientes no pré versus 

pós-operatório. 

O nível de significância utilizado foi o de 5%. O valor de poder considerado 

suficiente foi acima de 80%. A Figura 2 e a Tabela 5 apresentam os poderes do teste 

versus a diferença entre as médias para vários tamanhos de amostra (cada linha do 

gráfico foi relacionada a um tamanho de amostra para cada um dos grupos). 

Considerando que em estudos anteriores as diferenças observadas no RFG 

variaram entre 12 e 33 ml/min/1,73m2, para observar uma diferença de 15 
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ml/min/1,73m2, a amostra de 25 pacientes já seria suficiente (poder de 85,0%). Já para 

uma diferença de 10 ml/min/1,73m2, o tamanho amostral necessário seria de 50 

pacientes (poder = 82,3%). 

 

  Figura 2.  Poder x Tamanho amostral para a diferença entre as médias  

 
 

Tabela 5. Poderes e tamanhos amostrais 
Diferença entre as 

médias n=5 n=10 n=15 n=20 n=25 n=30 n=35 n=40 n=45 n=50 
5 6,5 9,1 11,7 14,3 17,0 19,7 22,4 25,1 27,7 30,3 
8 9,0 15,7 22,5 29,4 36,0 42,3 48,3 53,8 59,0 63,7 

10 11,3 21,9 32,4 42,4 51,6 59,7 66,8 72,9 78,0 82,3 
12 14,1 29,3 43,8 56,5 67,0 75,4 82,0 86,9 90,7 93,4 
15 19,2 42,3 61,5 75,5 85,0 91,1 94,9 97,1 98,4 99,1 
18 25,4 56,2 77,1 88,9 94,9 97,8 99,1 99,6 99,8 99,9 
20 30,0 65,1 85,1 94,2 97,9 99,3 99,8 99,9 100,0 100,0 
22 34,9 73,3 91,0 97,3 99,3 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 
25 42,8 83,4 96,3 99,3 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
28 50,9 90,6 98,7 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
30 56,2 93,9 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Portanto, o tamanho amostral utilizado para atingir o poder de teste mínimo foi 

de 50 pacientes. 
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3.9.2. Cálculos estatísticos:  

As variáveis categóricas (gênero, HAS, ASA, etc.) foram apresentadas como 

frequência absoluta (N) e porcentagem (%). As variáveis contínuas (idade, IMC, 

RFG, etc.) que apresentavam distribuição normal foram apresentadas como média e 

desvio padrão (DP). As variáveis contínuas com distribuição não-normal (DMSA) 

foram apresentadas como mediana e interquartile range (IQR).  

Foram utilizadas regressões lineares univariadas e multivariadas para 

identificar as variáveis pré-operatórias associadas a queda absoluta da função renal, 

mensurada pelo 51Cr-EDTA, após a cirurgia. Na sequência, elaborou-se um modelo 

matemático com o objetivo de predizer quanto seria esta queda. Uma análise de 

correlação de Pearson (r) e de determinação (r2) foram usadas para avaliar a acurácia 

do modelo. 

Por meio de uma nova análise de correlação de Pearson (r) e de determinação 

(r2), as fórmulas para estimativa do RFG (CG, MDRD e CKD-EPI), foram 

comparadas ao RFG mensurado com o 51Cr-EDTA para demonstrar qual delas tinha 

melhor concordância em relação ao exame padrão-ouro. A fórmula que obteve melhor 

concordância foi utilizada para elaborar um novo modelo, também com o objetivo de 

predizer o valor aproximado do 51Cr-EDTA pós-operatório. 

Os valores dos níveis descritivos (p) e dos intervalos de confiança (IC) foram 

considerados significativos quando p < 0,05 e IC > 95%. As análises foram realizadas 

utilizando os programas Microsoft Excel v14 (Microsoft Inc. 2011), SPSS v20 (IBM 

SPSS Inc. 2011) e STATA v14 (StataCorp 2015). 



	

4. RESULTADOS 
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4.1. Epidemiologia das patologias renais no presente estudo 

 

No total foram avaliados 270 pacientes, 92 no HC-FMUSP e 178 no ICESP 

entre Abril de 2014 e Janeiro de 2018. Destes, 165 pacientes foram considerados 

aptos a participar do estudo, sendo que 107 completaram o estudo (Figura 3).  

 

   Figura 3. Organograma dos pacientes avaliados durante o estudo. 

 

* Tumor avançado ou metastático; Neoplasias de outro sítio primário; Rim 
contralateral com patologia; IRC dialítica; Recusa em participar do estudo.   
** Exames pré-operatórios incompletos; Mudança de conduta; Não realizaram a 
nefrectomia; Perda de seguimento pós-operatório; Óbito. 
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 Dos 105 pacientes exclusos na avaliação inicial, 71 apresentavam tumor 

avançado ou metastático, 24 apresentavam patologias no rim contralateral (litíase, 

estenose de JUP, tumores renais sincrônicos ou história prévia de nefrectomia 

parcial), 4 tinham outros tumores primários tratados recentemente ou ainda em 

tratamento, 3 já realizavam hemodiálise ou diálise peritoneal e 3 recusaram-se a 

participar do estudo. Dos 58 pacientes que não completaram o protocolo, 32 não 

realizaram todos os exames pré-operatórios, em 6 casos a conduta inicial mudou no 

intuito de preservar o rim (pieloplastia ou ureterocalicoanastomose em rins com baixa 

função ou nefrectomia parcial em tumores complexos), 5 não apresentaram condições 

clínicas de realizar a nefrectomia ou recusaram a realizar a cirurgia (pacientes com 

déficit cognitivo ou institucionalizados), 12 realizaram a cirurgia mas não realizaram 

os exames de controle pós-operatórios, 3 evoluíram a óbito durante o seguimento 

(todos estes últimos realizaram nefrectomia radical devido a neoplasia renal). 

Com relação às patologias que indicaram a nefrectomia, 40 pacientes 

apresentavam rins com baixa função e litíase, 11 e 10 pacientes tinham o diagnóstico 

de estenose de JUP e ureteral, respectivamente, 37 e 2 pacientes apresentavam 

neoplasias renais e uroteliais, respectivamente e 7 pacientes apresentavam outras 

indicações benignas (4 com atrofia renal e hipertensão renovascular, 1 com 

endometriose ureteral e 2 com tuberculose renal sem outras alterações do trato 

urinário). A distribuição das patologias renais está detalhada na Figura 4. 
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Figura 4. Patologias que justificaram a nefrectomia 

 
*Outros benignos: endometriose, hipertensão renovascular com atrofia renal, 
tuberculose 
 

4.2. Dados demográficos e variáveis clínicas 

 

A idade e IMC médios dos pacientes analisados foram de 53,6 (± 13,9) anos e 

27,6 (± 6,0) Kg/m2, respectivamente, sendo que 66,4% eram do sexo feminino e 

29,0% da raça negra. Em relação às características clínicas pré-existentes, 63 (58,9%) 

pacientes eram hipertensos, 21 (19,6%) eram diabéticos, 29 (27,1%) eram 

dislipidêmicos e 42 (39,2%) tinham história de tabagismo. A função relativa no 

DMSA do rim afetado por alguma das patologias estudadas teve um valor mediano de 

7% (IQR 2 – 35) e o valor médio do RFG global pré-operatório medido pelo           

51Cr-EDTA foi de 70,3 (± 21,5) ml/min/1,73m2. A estratificação da condição clínica e 

das comorbidades segundo a classificação de ASA e índice de Charlson estão 

detalhadas na Tabela 6. 
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Tabela 6. Dados demográficos e clínicos pré-operatórios. 
Variável Valor 

Número de pacientes 107 

Idade, anos (± DP) 53,6 (13,9) 
Gênero, feminino (%) 71 (66,4) 

Raça, negra (%) 31 (29,0) 
IMC, Kg/m2 (± DP) 27,6 (6,0) 

HAS, N (%)  63 (58,9) 
DM, N (%) 21 (19,6) 

DLP, N (%) 29 (27,1) 
Tabagismo, N (%) 42 (39,2) 

Lado afetado, esquerdo (%) 62 (57,9) 
DMSA do rim afetado, % (IQR) 7 (2 – 35) 
51Cr-EDTA pré-operatório, ml/min/1,73m2 (± DP) 70,3 (21,5) 

Classificação de ASA, N (%)  
          1 32 (29,9) 
          2 62 (57,9) 
          3 13 (12,2) 
Índice de Charlson, N (%)  
          0 – 2  77 (72,0) 
          ≥ 3 30 (28,0) 
DP, desvio padrão; IMC, índice de massa corpórea; HAS, hipertensão arterial 
sistêmica; DM, diabetes mellitus; DLP, dislipidemia; IQR, interquartile range; ASA, 
American Society of Anesthesiologists. 

 

4.3. Análise dos fatores pré-operatórios associados à queda absoluta do RFG e 

elaboração do modelo preditivo 

 

Análises de regressão linear univariada foram realizadas utilizando-se as 

variáveis clínicas pré-operatórias de relevância com o objetivo de avaliar os possíveis 

fatores de risco associados à queda absoluta do RFG, mensurado pelo 51Cr-EDTA no 

pós-operatório. A Tabela 7 mostra o coeficiente de correlação de cada variável. 
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Tabela 7. Análises de Regressão Linear Univariada 

Variável Coeficiente de 
Correlação 

Intervalo de 
Confiança p 

Idade* -0,93 -1,16 – -0,69 < 0,001 

Gênero, feminino † 5,05 -3,55 – 13,65 0,25 
Raça, negra † 0,91 -8,10 – 9,94 0,84 

IMC* -0,17 -0,85 – 0,51 0,62 
HAS† -17,31 -24,92 – -9,69 < 0,001 

DM† -11,43 -21,50 – -1,37 0,03 
DLP† -13,63 -22,45 – -4,80 0,003 

Tabagismo† -5,48 -13,80 – 2,82 0,19 
DMSA do rim afetado* -0,44 -0,65 – -0,23 < 0,001 
51Cr-EDTA pré-operatório* 0,72 0,58 – 0,85 < 0,001 

* Pearson; †	Spearman	
IMC, índice de massa corpórea; HAS, hipertensão arterial sistêmica; DM, diabetes 
mellitus; DLP, dislipidemia. 
 

 

As variáveis que obtiveram um valor de p < 0,2 foram selecionadas para a 

análise de regressão linear multivariada. O objetivo foi identificar quais eram os 

fatores de risco independentes associados à evolução do RFG no pós-operatório. A 

análise demonstrou que a idade (p=0,008) e o DMSA (p< 0,001) do rim afetado são 

fatores de risco para piora da função renal, isto é, quanto maior a idade e o DMSA do 

rim afetado, maior a queda da função renal, enquanto o 51Cr-EDTA pré-operatório 

(p< 0,001) é um fator de proteção, isto é, quanto maior o RFG pré-operatório, menor a 

queda do RFG pós-operatório. Os resultados da análise multivariada estão 

demonstrados na Tabela 8. 
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Tabela 8. Análise de Regressão Linear Multivariada 

Variável Coeficiente de 
Correlação 

Intervalo de 
Confiança p 

Idade -0,29 -0,50 – -0,07 0,008 
HAS -2,55 -8,00 – 2,91 0,35 

DM -0,28 -6,28 – 5,72 0,92 
DLP 4,25 -1,67 – 10,18 0,15 

Tabagismo 0,34 -4,29 – 4,98 0,88 
DMSA do rim afetado -0,42 -0,58 – -0,26 < 0,001 
51Cr-EDTA pré-operatório 0,67 0,55 – 0,79 < 0,001 

HAS, hipertensão arterial sistêmica; DM, diabetes mellitus; DLP, dislipidemia. 
 
 
 

A partir desta análise, foi possível elaborar um modelo matemático utilizando 

as variáveis significativas no intuito de estimar o RFG após 6 meses da cirurgia. Para 

avaliar a acurácia entre os valores do RFG pós-operatórios estimados pela modelo em 

relação aos realmente mensurados com o 51Cr-EDTA, calculou-se o coeficiente de 

correlação de Pearson, que demonstrou um valor de r = 0,85 e o de determinação, que 

demonstrou um valor de r2 = 0,73, ambos com p < 0,001. A interação entre os valores 

estudados está demonstrada na Figura 5. Para facilitar o seu uso, este modelo 

matemático estará disponível online, com acesso aberto, em versões na língua 

portuguesa e inglesa, através dos links abaixo.  

 

51Cr-EDTA pós-operatório = 37,9 – (0,29 x Idade) – (0,42 x DMSA rim afetado) + 

  (0,67 x 51Cr-EDTA pré-operatório) 

 

Versão em Português: https://urousp.hc.fm.usp.br/formulario/calculadoraEDTA.aspx 

Versão em Inglês: https://urousp.hc.fm.usp.br/formulario/EDTAcalculator.aspx 
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Figura 5. Correlação entre os valores reais do 51Cr-EDTA pós-operatório com os 
valores estimados pelo modelo matemático utilizando o 51Cr-EDTA pré-operatório. 

 

 

 

4.4. Análise da correlação entre o 51Cr-EDTA e as equações de estimativa do 

ritmo de filtração glomerular 

 

O RFG foi estimado por meio das equações CG, MDRD e CKD-EPI, que 

utilizam o valor da creatinina sérica, tanto no pré como no pós-operatório, assim 

como foi mensurado diretamente pelo 51Cr-EDTA nos dois períodos. Os valores 

médios do RFG encontram-se na Tabela 9. Nenhum paciente incluído no protocolo 

necessitou de diálise no período pós-operatório. 
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Tabela 9. Valores médios do RFG estimados e mensurados 
Método, ml/min/1,73m2  Pré- operatório (±DP) Pós-operatório (±DP) 

Crockcroft-Gault 80,8 (28,3) 70,3 (27,8) 

MDRD 72,7 (21,6) 61,1 (19,6) 
CKD-EPI 77,3 (22,3) 65,4 (21,8) 

51Cr-EDTA 70,3 (21,5) 62,7 (21,2) 
DP, desvio padrão; MDRD, modification of Diet in Renal Disease; CKD-EPI, 
Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration; 51Cr-EDTA, 51Cr-Ethylene 
Diamine Tetra-acetic 

 

A partir dos valores de 51Cr-EDTA obtidos no pré e pós-operatório, realizou-

se uma análise de correlação de Pearson e de determinação com o objetivo de avaliar 

qual das fórmulas mais utilizadas para estimativa do RFG a partir da creatinina sérica 

tinha melhor concordância com o exame padrão ouro e portanto, maior valor no uso 

clínico diário. A partir desta análise, demonstrou-se que a fórmula CKD-EPI 

apresentava os melhores coeficientes de correlação (r) e determinação (r2) com o 51Cr-

EDTA nesta coorte estudada. A segunda fórmula com melhor acurácia foi a MDRD e 

por último a CG. As Figuras 6, 7 e 8 mostram os gráficos com os resultados de cada 

fórmula. 

 

Figura 6. Correlação entre os valores do 51Cr-EDTA com os valores do RFG 
estimados pela equação CKD-EPI. 
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Figura 7. Correlação entre os valores do 51Cr-EDTA com os valores do RFG 
estimados pela equação MDRD. 

 

 
 
 
Figura 8. Correlação entre os valores do 51Cr-EDTA com os valores do RFG 
estimados pela equação CG. 
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Uma vez que a medida do RFG por meio do 51Cr-EDTA ainda não está 

amplamente disponível na prática clinica diária, foram utilizados os valores do RFG 

obtidos a partir da fórmula CKD-EPI para elaborar um novo modelo também com o 

objetivo de predizer o valor aproximado do 51Cr-EDTA pós-operatório. Este modelo 

obteve um valor de correlação de Pearson (r) igual a  0,75 e de determinação (r2) igual 

a 0,56, ambos com p < 0,001. Esta fórmula também está disponível online, com 

acesso aberto, em versões na língua portuguesa e inglesa, através dos links abaixo e o 

gráfico de interação entre os valores estudados está demonstrado na Figura 9. 

 

51Cr-EDTA pós-operatório = 52,4 – (0,40 x Idade) – (0,36 x DMSA rim afetado) +  

  (0,48 x CKD-EPI pré-operatório) 

 

Versão em Português: https://urousp.hc.fm.usp.br/formulario/calculadoraCKD-EPI.aspx 

Versão em Inglês: https://urousp.hc.fm.usp.br/formulario/CKD-EPIcalculator.aspx 

 
Figura 9. Correlação entre os valores reais do 51Cr-EDTA pós-operatório com os 
valores estimados pelo modelo matemático utilizando a equação CKD-EPI. 



	

5. DISCUSSÃO 
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O presente estudo teve como proposta a superação de diversas limitações 

existentes nos trabalhos anteriores. Além das vantagens de ter um desenho 

prospectivo, foi o primeiro trabalho que avaliou fatores de risco para piora da função 

renal associada à nefrectomias no qual foi utilizado um método de referência na 

medida do RFG, neste caso o 51Cr-EDTA. Este estudo também conseguiu demonstrar 

a influência do DMSA do rim retirado na função renal pós-operatória, fator pouco 

explorado na literatura até a presente data. Além disso, conseguiu mostrar que a idade 

na cirurgia e o RFG pré-operatório são fundamentais na evolução da função renal 

após a nefrectomia. E no intuito de utilizar essas informações na prática diária, propôs 

modelos que estimam o RFG pós-operatório utilizando apenas variáveis pré-

operatórias e que serão disponibilizados com acesso aberto a toda a comunidade 

médica. 

Nesta análise, 63,6% das nefrectomias foram devidas a causas benignas, sendo 

a litíase renal a doença de maior prevalência (37,4% do total). Neste grupo de 

pacientes a idade média foi de 53,6 (± 13,9) anos, a função diferencial no DMSA do 

rim retirado foi igual a 7 (2 – 35) % e o 51Cr-EDTA pré-operatório teve o valor médio 

de 70,6 (± 21,5) ml/min/1,73m2. As análises univariadas mostraram que diversos 

fatores, incluindo idade, HAS, DM, DLP, tabagismo, DMSA e 51Cr-EDTA pré-

operatórios poderiam estar associados à evolução do RFG após as nefrectomias. Esses 

fatores já foram identificados em estudos retrospectivos como potenciais variáveis 

influenciadoras,32, 59, 60, 64, 80, 81, 89 mas destaca-se o fato de que esses estudos 

utilizaram somente a creatinina sérica ou o RFG estimado para avaliar a função renal 

do paciente. Além disso, suas metodologias são heterogêneas (por ex.: alguns 

estudaram apenas nefrectomias para doação, outros apenas nefrectomias radicais 

enquanto outros avaliaram nefrectomias radicais e parciais simultaneamente; uma 
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parte incluiu pacientes com IRC pré-nefrectomia, outros não; etc.) e seus resultados 

foram muito distintos, isto é, variáveis significativamente associadas à piora da 

função renal em alguns estudos não alcançaram os mesmos níveis de significância em 

outros, ou inclusive nem foram estudadas. Em um dos maiores estudos populacionais 

já publicados sobre o tema, Klarenbach et al.32 estudaram 1.151 pacientes submetidos 

a nefrectomia radical em Alberta, Canadá, e identificaram efeitos adversos 

relacionados à função renal (IRC, insuficiência renal rapidamente progressiva ou 

diálise) em 10,5% dos pacientes após 32 meses da cirurgia. Diversos fatores de risco, 

que incluem muitos daqueles achados no presente estudo, foram associados a efeitos 

deletérios da função renal: idade avançada, RFG pré-operatório reduzido, DM, HAS, 

proteinúria e doença cardiovascular pré-existente. 

No entanto, a análise multivariada do presente estudo demonstrou que a idade 

(p=0,008), o DMSA do rim afetado (p<0,001) e o 51Cr-EDTA (p<0,001) pré-

operatórios foram as variáveis que mantiveram-se estatisticamente significativas e 

foram consideradas como fatores de risco independentes relacionadas à evolução do 

rim contralateral no pós-operatório. Estes achados foram semelhantes ao do estudo de 

Funahashi et al.64, no qual os autores conseguiram demonstrar a relação da função de 

rins submetidos a nefrectomias, medida pelo DMSA, com a hipertrofia compensatória 

do rim contralateral. Foram analisados 142 pacientes submetidos à nefrectomia por 

causas benignas (16%) e malignas (84%), e foi demonstrado que a hipertrofia do rim 

remanescente foi diretamente proporcional à função do rim removido e inversamente 

proporcional à idade, isto é, quanto maior o valor no DMSA do rim afetado e menor a 

idade do paciente, maior a hipertrofia compensatória.  

Mason et al.90 estudaram as possíveis variáveis associadas à piora da função 

renal em um estudo multicêntrico que incluiu 714 pacientes submetidos a nefrectomia 
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radical e demonstraram que após um seguimento de 26 meses, a idade avançada e um 

baixo RFG estimado no pré-operatório foram identificadas como variáveis de risco 

independentes. Benoit et al.85 encontraram resultados semelhantes ao demonstrar que 

a quanto maior a idade e quanto menor o RFG estimado no pré-operatório, maior o 

risco de evolução desfavorável da função renal em 202 pacientes submetidos à 

nefrectomia total para doação. Além destes, outros trabalhos59, 60, 80, 81 sugerem que 

estas variáveis tem um papel importante ao avaliar pacientes que serão submetidos à 

nefrectomia e o presente estudo confirma estes achados.  

Estes resultados permitiram a elaboração de um modelo que estima o valor do 

51Cr-EDTA seis meses após a nefrectomia e que apresentou um coeficiente de 

correlação de Pearson (r) igual a 0,85, indicando uma correlação forte91 entre os 

valores obtidos pelo modelo e os valores reais do 51Cr-EDTA pós-operatório. Esta 

ferramenta tem um grande potencial na prática clínica, pois pode permitir um melhor 

aconselhamento dos pacientes no pré-operatório e identificar aqueles que tem um 

maior risco de evoluir desfavoravelmente após a cirurgia. 

Além disso, o presente estudo teve como objetivo secundário, avaliar qual das 

fórmulas clássicas para estimativa do RFG (CG, MDRD e CKD-EPI) apresentava 

melhor concordância com um dos exames radioisotópicos considerados padrão-ouro 

(51Cr-EDTA). A análise demonstrou que a equação CKD-EPI obteve os melhores 

resultados, apresentando um coeficiente de correlação de Pearson (r) igual a 0,73, o 

que demonstra uma correlação forte, enquanto as fórmulas MDRD e CG 

apresentaram correlações consideradas moderadas (r = 0,69 e 0,66, respectivamente). 

Este achado é compatível ao estudo original no qual Levey et al.79 compararam a 

clássica fórmula MDRD e a recém-desenvolvida CKD-EPI com um método 

radioisotópico (no caso o 125I-Iotalamato) e demonstraram que a nova fórmula tinha 
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uma melhor acurácia tanto em pacientes com IRC (RFG < 60ml/min/1,73m2) como 

em pacientes com função renal preservada, semelhante à população do presente 

estudo.  

Após identificar que a fórmula CKD-EPI também apresentava melhor 

concordância em relação ao 51Cr-EDTA, um novo modelo foi proposto no qual o 

valor do 51Cr-EDTA pré-operatório foi substituído pelo valor do CKD-EPI pré-

operatório. A razão desta nova análise baseia-se no fato do 51Cr-EDTA ainda não 

estar amplamente disponível na prática clínica diária, o que dificulta a utilização do 

modelo original do protocolo de pesquisa. Por outro lado, o cálculo do RFG por meio 

da fórmula CKD-EPI é simples e necessita apenas de poucas informações clínicas e 

da medida da creatinina sérica do paciente. Ao comparar os resultados do 51Cr-EDTA 

pós-operatório estimados pelo modelo alternativo com os valores reais do exame no 

sexto mês pós-cirurgia, demonstrou-se um coeficiente de correlação de Pearson (r) 

igual a 0,75, também indicando uma correlação forte entre os valores, entretanto 

menor que o modelo original. 

Apesar dos importantes achados, este protocolo de pesquisa apresentou 

algumas limitações. O número de pacientes estudados, embora substancial para um 

estudo prospectivo, pode ser considerado relativamente baixo para que o poder das 

análises pudessem ter melhores medidas de acurácia e como em todo estudo 

prospectivo, a perda de pacientes tanto no pré como no pós-operatório foi 

significativa. Outro fator que pode ser considerado uma limitação é o caráter 

heterogêneo da população estudada, mas como o objetivo do estudo foi desenvolver 

um modelo universal e que pudesse ser utilizados em todas as situações, este fator 

deveria estar presente no desenho do protocolo. Por fim, o protocolo não incluiu a 

análise da proteinúria medida em amostra de urina de 24h devido aos erros inerentes 
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da coleta e a chance de aumentar a perda de pacientes aptos para análise por falta de 

dados pré-operatórios. 

Os resultados e ferramentas derivados deste estudo demonstram um grande 

potencial na prática médica, principalmente de urologistas e nefrologistas. No entanto, 

estes achados devem idealmente ser validados em uma nova e maior coorte 

multicêntrica de pacientes, o que permitirá sua calibração e aumento da acurácia do 

modelo. Como perspectiva futura, os autores esperam seguir a mesma linha de 

pesquisa, aumentando o número de pacientes nas instituições originais e promovendo 

parcerias com outros centros que dispõem de métodos radioisotópicos para aferição 

do RFG, com o objetivo de fortalecer o poder do modelo e permitir uma maior 

disseminação do mesmo na comunidade médica. 



	

6. CONCLUSÕES 
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O presente estudo demonstrou que a idade, o DMSA e o 51Cr-EDTA pré-

operatórios estão significativamente associados à evolução da função renal após 

nefrectomias unilaterais. Estes achados possibilitaram a construção de um modelo 

matemático, a partir das variáveis pré-operatórias, que estima o RFG seis meses após 

a nefrectomia. 

Além disso, demonstrou que dentre as equações mais utilizadas para a 

estimativa do RFG a partir dos valores da creatinina sérica, a CKD-EPI obteve melhor 

concordância com o 51Cr-EDTA nesta coorte de pacientes. 



	

7. ANEXOS
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Anexo A: Carta de aprovação da CAPPesq – HC-FMUSP 
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Anexo B: Carta de aprovação do Núcleo de Pesquisas - ICESP 
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Anexo C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo D: Carta de concessão da CAPES – Bolsa para Doutorado Sanduíche no 

Exterior realizado na Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA.  
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