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1. RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar a concordância entre medidas de Ritmo de 

Filtração Glomerular, com o intuito de determinar o melhor conjunto reduzido de 

amostras, mantendo a eficiência de medida da taxa de filtração glomerular. Foram 

abordados 599 pacientes em fase inicial de tratamento oncológico do Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). Estes pacientes foram submetidos à 

realização do exame de Determinação da Filtração Glomerular com radioisótopo 51Cr-

EDTA, realizado no Centro de Medicina Nuclear do HCFMUSP. O exame consiste em 

uma injeção por via endovenosa do radiofármaco, e posteriormente, coletas de 

sangue em membro contralateral ao da infusão, para se medir a quantidade depurada 

do radiofármaco. No processamento das amostras, foi utilizada análise da inclinação 

e intercepto da curva, com valor normalizado para superfície corpórea (1,73m²) e 

correção de Bröchner-Mortensen, bem como processamento de amostra única de 4 

horas pelo método de Groth e pelo método de múltiplas amostras. Para realizar uma 

análise estatística, foram calculados média e desvio padrão de: idade, peso, altura, 

EDTA corrigido 3 amostras, e EDTA Groth amostra única. Também foi realizada uma 

análise correlativa entre as variáveis (RFG por EDTA corrigido 3 amostras, e RFG por 

EDTA Groth amostra única), utilizando o método de Pearson (R). Sete gráficos foram 

feitos para comparar os resultados de ambos os métodos, com um período de 

pacientes de 10 em 10 anos. Os gráficos apresentaram boa correlação entre os 

métodos, com resultados próximos e dentro do valor de referência proposto. 

Apresenta apenas dispersões para resultados mais altos, não alterando a 

classificação de RFG da situação do paciente, sendo que é necessária uma alteração 

de pelo menos 20% para poder ser considerada significativa. Também foi observado 

que os resultados foram decrescentes conforme o envelhecimento, onde a diminuição 

do RFG em idosos é considerada fisiológica. Com estes resultados, chegou-se à 

conclusão de que o método de EDTA Groth amostra única deve continuar sendo 

utilizado na rotina clínica, por sua praticidade e custo benefício, tendo redução de 

amostras, e consequentemente de custos, gerando resultados semelhantes e 

mantendo a mesma fidedignidade que o método EDTA corrigido 3 amostras. 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

A doença renal atinge de 6 a 20 milhões de americanos nos Estados Unidos, 

apresentando algum grau de diminuição do ritmo de filtração glomerular (RFG)(1). 

Existem múltiplas formas para se medir a função renal, sendo considerado padrão 

ouro a medida de filtração glomerular por inulina (2). Porém, na prática clínica o 

método mais usado são equações com base na creatinina, devido sua praticidade 

clínica e custo-benefício, onde podemos citar as equações de Cockcroft-Gault e 

MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) (3). 

O uso de radioisótopos na determinação de filtração glomerular é considerado 

próximo ao valor de inulina, e muitas vezes utilizado como padrão de referência para 

validar as equações com base em creatinina (2). Neste método, é injetado por via 

endovenosa uma quantidade de radiofármaco, sendo o mais usado 51Cr-EDTA, e 

posteriormente, coletadas amostras de sangue para medir a quantidade depurada do 

radiofármaco (4). 

Este método é considerado mais trabalhoso na prática clínica, por ter várias 

amostras de coletas de sangue com horários determinados. Porém, pode apresentar 

vantagens, principalmente em pacientes que possam ter distúrbios da secreção ou 

produção dos metabólitos utilizados nas equações (5). Sendo assim, é possível 

encontrar estudos que avaliem formas de aperfeiçoar o método, obtendo resultados 

semelhantes, porém com um número menor de coletas (6) (7). 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi avaliar a concordância entre medidas de RFG, com o 

intuito de determinar o melhor conjunto reduzido de amostras, mantendo a eficiência 

de medida da taxa de filtração glomerular. 

 

 

 

 



 

4. MÉTODOLOGIA 

O estudo foi realizado com 599 pacientes em fase inicial de tratamento oncológico 

no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). Para seleção dos pacientes, 

foram aplicados critérios de exclusão, onde: pacientes com idade inferior a 18 anos, 

com diagnóstico de tumores benignos, neoplasias hematológicas, com baixo 

desempenho clínico (ECOG-PS> 2), em programa regular de diálise, mulheres 

gestantes ou em lactação, pacientes com tratamento ativo (quimioterapia, radioterapia 

em região pélvica e cirurgia) nos últimos 60 dias e realização de tomografia 

computadorizada com contraste iodado ou ressonância magnética com gadolínio, 

num período de menos de duas semanas antes do exame. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O exame de determinação da filtração glomerular com 51Cr-EDTA foi realizado no 

Centro de Medicina Nuclear do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas de São 

Paulo. O 51Cr-EDTA (IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares), é 

composto por edetato crômico (51-Cr) com concentração radioativa (na data de 

calibração) de 33,5 – 67 MBq (0,9 – 1,8 mCi) e cloreto de sódio (solução 0,9%), sendo 

um emissor gama de 320keV e com meia vida física de 27,7 dias. 

Os pacientes cumpriram o preparo do exame, onde deveriam ficar em jejum de 3 

horas e ingerir 2 copos de água 1 hora antes da injeção do radiofármaco, devendo 

evitar exercícios físicos exagerados após receberem o radiofármaco. Foram obtidos 

medidas de peso e altura, para cálculo de superfície corpórea, juntamente com o valor 

do último exame de creatinina e anotados em ficha técnica. 

Durante o procedimento, foram preparadas e pesadas em balança analítica 

(Quimis® Q-500L210C®) duas seringas com 100µCi de 51Cr-EDTA em volume de 

1mL: Uma seringa do paciente, e a outra para o padrão. O padrão foi preparado em 

balão volumétrico com 1.000mL de água destilada, e a solução da seringa padrão foi 

introduzida no balão e homogeneizada por 20 vezes. Foi retirado 2mL do padrão e 

colocado em tubo de ensaio (em duplicata). Uma veia foi puncionada com scalp 27 

(BD Saf-T E-Z Set™) e foi injetado o radiofármaco da seringa do paciente. Na hora da 



infusão, não pôde haver extravasamento, e para isso foram medidas contagens 

radioativas com sonda de superfície em detector tipo Geiger-Müller (LUDLUM 

MEASUREMENTS INC® MODEL 26) o sítio da infusão. O horário da administração 

foi anotado, determinando os horários das coletas de 2h, 4h e 6h após a infusão do 

radiofármaco. 

As coletas foram realizadas nos horários determinados, sendo em membro 

contralateral ao da injeção, armazenados em tubo seco com 0,2mL de heparina, 

contendo 10mL de sangue venoso. Após as coletas, as amostras foram centrifugadas 

(Quimis®) por 1500g por 5 minutos. Com uma pipeta de precisão (LabMate Soft®) 

foram separados 2mL de plasma de cada amostra, e colocados em tubos de ensaio. 

As amostras e os padrões foram contados por 5 minutos em contador de poço 

(PerkinElmer® Wizard² 2470®) com fotopico de energia de emissão gama centrado 

em 320keV e com janela de 15%. Um BG (background) foi realizado no início e final, 

para avaliar a atividade de fundo e subtrair o valor do mesmo das demais amostras. 

No processamento das amostras, foi utilizada análise da inclinação e intercepto da 

curva, com valor normalizado para superfície corpórea (1,73m²) e correção de 

Bröchner-Mortensen (8), bem como processamento de amostra única de 4 horas pelo 

método de Groth (9). Para realizar uma análise estatística, foram calculados média e 

desvio padrão de: idade, peso, altura, EDTA corrigido 3 amostras, e EDTA Groth 

amostra única, como representa tabela 1 de resultados. 

Para realizar análise correlativa entre as variáveis (RFG por EDTA corrigido 3 

amostras, e RFG por EDTA Groth amostra única), foi utilizado o método de Pearson 

(R) onde foi feita uma correlação linear, como demonstra o gráfico 1 de resultados. 

 

 

 

 

 



6. RESULTADOS 

No total do estudo, foram incluídos 599 pacientes, sendo 49% do sexo feminino e 

50% do sexo masculino, com idades entre 20 e 92 anos.  

      Média Desvio Padrão 

 
Idade (anos) 

 
58,96 

 
13,70 

 
Peso (kg) 

 
73,16 

 
15,64 

 
Altura (m) 

 
1,77 

 
3,41 

 
EDTA corrigido 3 amostras (ml/min/1,73m²) 

 
79,52 

 
23,30 

 
EDTA Groth amostra única (ml/min/1,73m²) 

 
83,58 

 
24,93 

 

Tabela 1 – Obtenção de dados de idade, peso, altura, EDTA corrigido 3 amostras, e EDTA Groth 

amostra única, com média e desvio padrão. 

A correlação de Pearson entre os dois métodos obteve o coeficiente de 

determinação (R²) de 0,9268, representado no gráfico 1.  

 
Gráfico 1 – Representação com correlação linear de resultados EDTA amostra única Groth 

(ml/min/1,73m2) e EDTA corrigido 3 amostras (ml/min/1,73m2) obtendo-se o coeficiente de 

determinação (R²) de 0,9268. 

 

A tabela 2 indica intervalos entre as idades, de 10 em 10 anos, comparando os 

resultados das variáveis EDTA Groth amostra única e EDTA corrigido múltiplas 
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amostras com média e desvio padrão, bem como os gráficos a seguir ilustram a 

comparação entre os métodos. 

 
Idade 
(anos) 

Média EDTA 
Groth amostra 

única 
(ml/min/1,73m²) 

Desvio padrão 
EDTA Groth 

amostra única 
(ml/min/1,73m²) 

Média 
 EDTA corrigido 3 

amostras 
(ml/min/1,73m²) 

Desvio padrão 
EDTA corrigido 3 

amostras 
(ml/min/1,73m²) 

20 – 29 100,9 23,2 97,1 22,6 

30 – 39 115,2 25,4 102,7 14,7 

40 - 49  105,4 19,7 100,6 19,0 

50 - 59  85,7 21,5 82,2 20,7 

60 - 69  78,6 18,9 75,4 18,6 

70 - 79  66,4 18,3 63,2 18,4 

80 - 92  59,4 20,1 55,8 19,4 

 
Tabela 2 – Comparativo de média e desvio padrão de resultados EDTA Groth amostra única 

(ml/min/1,73m²), e EDTA corrigido 3 amostras (ml/min/1,73m²), comparando intervalos de idade em 10 

e 10 anos. 

 

 

Gráfico 2 – Correlação de resultados 

EDTA Groth amostra única 

(ml/min/1,73m²) e EDTA corrigido 3 

amostras (ml/min/1,73m²), contendo 21 

pacientes com idades entre 20 a 29 anos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Correlação de resultados 

EDTA Groth amostra única 

(ml/min/1,73m²) e EDTA corrigido 3 

amostras (ml/min/1,73m²), contendo 34 

pacientes com idades entre 30 a 39 anos. 

 

 

 



 

 

Gráfico 4 – Correlação de resultados 

EDTA Groth amostra única 

(ml/min/1,73m²) e EDTA corrigido 3 

amostras (ml/min/1,73m²), contendo 73 

pacientes com idades entre 40 a 49 anos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Correlação de resultados 

EDTA Groth amostra única 

(ml/min/1,73m²) e EDTA corrigido 3 

amostras (ml/min/1,73m²), contendo 162 

pacientes com idades entre 50 a 59 anos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Correlação de resultados 

EDTA Groth amostra única 

(ml/min/1,73m²) e EDTA corrigido 3 

amostras (ml/min/1,73m²), contendo 170 

pacientes com idades entre 60 a 69 anos. 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Correlação de resultados 

EDTA Groth amostra única 

(ml/min/1,73m²) e EDTA corrigido 3 

amostras (ml/min/1,73m²), contendo 108 

pacientes com idades entre 70 a 79 

anos. 

 

 



 

 

Gráfico 8 – Correlação de resultados 

EDTA Groth amostra única 

(ml/min/1,73m²) e EDTA corrigido 3 

amostras (ml/min/1,73m²), contendo 28 

pacientes com idades entre 80 a 92 anos. 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A taxa média de TFG em adultos, segundo Granerus e Aurell (1981), é de cerca 

de 105 ml/min/1,73 m² +/- 25 ml/min  (10). Foram feitos 7 gráficos com intervalos de 

10 em 10 anos entre as idades, apontando os dois resultados para melhor compará-

los. 

Os gráficos apresentaram boa correlação entre os métodos, com resultados 

próximos e dentro do valor de referência proposto. Apresenta apenas dispersões para 

resultados mais altos, não alterando a classificação de RFG da situação do paciente, 

sendo que é necessária uma alteração de pelo menos 20% para poder ser 

considerada significativa (10). 

Foi observado que os resultados foram decrescentes conforme o envelhecimento, 

onde a diminuição do RFG em idosos é considerada fisiológica, podendo ser resultado 

de processos patológicos intervenientes, como por exemplo, lesão imunológica, 

infecciosa ou tóxica (11). Um estudo relatou uma diminuição do RFG em pacientes 

mais idosos, tendo um declínio a partir dos 50 anos, onde os valores de referência 

para a depuração de EDTA aos 79 anos foram de 46-94 ml/min/1,73 m² (12). 

Com estes resultados, chegamos à conclusão de que o método de EDTA Groth 

amostra única deve continuar sendo utilizado na rotina clínica, por sua praticidade e 

custo benefício, tendo redução de amostras, e consequentemente de custos, gerando 

resultados semelhantes e mantendo a mesma fidedignidade que o método EDTA 

corrigido 3 amostras. 
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