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Resumo: A determinação confiável para avaliação da função renal é a taxa de filtração glomerular (TFG). 
Devido às limitações encontradas pela determinação da TFG pelo clearance de creatinina ou pela creatinina 
sérica, foram criadas fórmulas para estimar com precisão a função renal. Portanto, o projeto de extensão 
“Contribuição laboratorial à saúde em uma instituição de longa permanência de idosos de Ponta Grossa – 
Paraná”, vinculado a Universidade Estadual de Ponta Grossa, realizou uma ação extensionista com objetivo de 
verificar a função renal, pela taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) utilizando a equação BIS-creatinina. 
Foram avaliados 94 idosos com idade média de 76 ± 8 anos, sendo 56 (60%) dos indivíduos do gênero feminino 
e 38 (40%) do gênero masculino. Os idosos foram alocados em três grupos, por faixa etária: 21 (22%) idosos no 
grupo com 60 – 69 anos, 43 (46%) no grupo com 70 – 79 anos e 30 (32%) no grupo com idade superior a 80 
anos. Os resultados da TFGe foram avaliados pelos valores referenciais segundo o Kidney Disease Outcomes 
Quality Initiative (KDIGO). Desta forma, as atividades desenvolvidas no projeto têm auxiliado no diagnóstico 
clínico e acompanhamento dos idosos residentes na ILPI e no aperfeiçoamento acadêmico dos alunos 
participantes do projeto.  
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PÚBLICO-ALVO  

Indivíduos que residem na instituição filantrópica Asilo São Vicente de Paulo (Instituição de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI), em Ponta Grossa- PR. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – PR. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituição de Longa Permanência para Idosos - Asilo São Vicente de Paulo e Laboratório 

Universitário de Análises Clínicas (LUAC) - Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

 

JUSTIFICATIVA 

A monitoração precisa da função renal em idosos é de considerável interesse clínico, a fim de 

detectar indivíduos que estão em risco de desenvolver a doença renal crônica (FLISER, 2008). 

Atualmente, a determinação mais confiável para avaliação da função renal é a taxa de filtração 

glomerular (TFG) (PORRINI et al., 2019). No entanto, na prática clínica o nível sérico de creatinina é o 

marcador de função renal mais utilizado e o clearance de creatinina urinário de 24 horas é considerado 

como um marcador substituto da TFG (PORRINI et al., 2019). Porém, a depuração de creatinina pode 

superestimar a verdadeira TFG; uma vez que, a creatinina é excretada não apenas via filtração 

glomerular, mas também via secreção no túbulo proximal (FERGUSON; WAIKAR, 2012). Assim, a 

secreção tubular de creatinina é aumentada proporcionalmente em relação à sua filtração glomerular, à 

medida que a função renal diminui, resultando em uma superestimação significativa da TFG 

(FERGUSON; WAIKAR, 2012).  

Além disso, com o envelhecimento ocorre um declínio na TFG, devido à perda de massa 

muscular relacionada à idade; no entanto, não há aumento concomitante da creatinina sanguínea 

(MANGONI; JACKSON, 2004). Portanto, a creatinina sérica não é um indicador confiável da taxa de 

filtração glomerular em idosos, particularmente naqueles que estão doentes e/ou desnutridos (FLISER, 

2008).  

Devido às limitações encontradas com a determinação da TFG pelo clearance de creatinina 

ou pela creatinina sérica, foram criadas fórmulas utilizando a concentração sérica da creatinina e outros 

dados clínicos e laboratoriais para estimar com maior precisão a TFG (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 
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A Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDIGO) recomenda a utilização da equação proposta 

pela Chronic Kidney Disease Epidemiology ([Epidemiologia da Doença Renal Crônica] [CKD-EPI]) 

para estimar TFG (MILLER; JONES, 2018). No entanto, essa fórmula não foi projetada 

especificamente para pessoas idosas, enquanto as equações desenvolvidas pelo Berlin Initiative Study 

(BIS) demonstram boa acurácia em indivíduos idosos, como a equação BIS-creatinina, “BIS-1” 

(SCHAEFFNER et al., 2012). 

Nesse sentido, o projeto de extensão “Contribuição laboratorial à saúde em uma instituição de 

longa permanência de idosos de Ponta Grossa – Paraná” vinculado a UEPG, realizou uma ação 

extensionista com objetivo de verificar a função renal, pela taxa de filtração glomerular estimada 

(TFGe), projetada especificamente para pessoas idosas, por meio da equação BIS-creatinina, em 

indivíduos residentes da ILPI. 

 

OBJETIVOS 

Avaliar a função renal dos residentes da ILPI, através da taxa de filtração glomerular estimada 

(TFGe), projetada especificamente para pessoas idosas, por meio da equação BIS-creatinina. 

 

METODOLOGIA 

O projeto é realizado por alunos e professores do curso de Farmácia da UEPG. A ação ocorre 

com frequência semanal, para o atendimento laboratorial dos participantes do projeto de extensão na 

ILPI. Enquanto que, as análises laboratoriais são realizadas pelos alunos do 5º ano do curso de Farmácia, 

com supervisão dos professores responsáveis. 

Atualmente são atendidos pelo projeto cerca de 110 indivíduos, de ambos os gêneros, 

masculino e feminino, na maioria com idade acima de 50 anos que residem na ILPI, instituição 

filantrópica conhecida como Asilo São Vicente de Paulo, Ponta Grossa, Paraná.  

Neste estudo foram incluídos indivíduos participantes do projeto de extensão com idade igual 

ou superior a 60 anos, que realizaram a dosagem de creatinina no ano de 2018. As informações pessoais 

dos participantes da pesquisa, como idade e gênero, foram coletadas do prontuário médico fornecido 

pela instituição. Os idosos foram submetidos a coleta de sangue por punção venosa, após jejum de 8 a 12 

horas. A seguir, o sangue foi colocado em tubo sem anticoagulante e processado obtendo-se o soro que 

foi utilizado para a avaliação da creatinina sérica. As concentrações séricas de creatinina foram obtidas 

pelo método cinético em aparelho automatizado CT 300i da WIENER (Wiener Lab. Group®), no setor 

de bioquímica do LUAC - UEPG. Como os valores de creatinina sérica foram obtidos por método 
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enzimático não rastreável ao ID-MS (isothope dillution mass spectometry), considerado padrão ouro 

para dosagem de creatinina, estes foram padronizados de acordo com o método referência, pela seguinte 

equação: Creatinina_ID-MS (mg/dL) = (Creatinina_convencional – 0.067)/1.065. A TFGe foi avaliada 

de acordo com Berlin Initiative Study (BIS), obtida pela fórmula: BIS-Creatinina "BIS-1" = 

3736*Creatinina-0.87*Idade-0.95, sendo que para os participantes do sexo feminino a TFGe foi 

multiplicada por 0.82. 

 

RESULTADOS 

O planejamento e execução dessa ação extensionista foi elaborada visando a integração entre a 

universidade com a comunidade de idosos residentes na ILPI, alunos e professores. Foram avaliados na 

atividade de extensão 94 idosos com idade média de 76 ± 8 anos, sendo 56 (60%) dos indivíduos do gênero 

feminino e 38 (40%) do gênero masculino. Como ocorre uma diminuição fisiológica da TFG com a idade, 

os idosos foram alocados em três grupos, de acordo com a faixa etária: 21 (22%) idosos no grupo com 60 – 

69 anos, 43 (46%) no grupo com 70 – 79 anos e 30 (32%) no grupo com idade superior a 80 anos.  

Os resultados da TFGe foram avaliados usando os valores referenciais e estadiamento, 

segundo o KDIGO, para adultos (WEBSTER et al., 2017): normal > 90 mL/min x 1,73m2 (estádio G1), 

redução discreta 89 - 60 ml/min x 1,73m2 (estádio G2), redução discreta-moderada 59 – 45 ml/min x 

1,73m2 (estádio G3a), redução moderada-severa 44 - 30 mL/min x 1,73m2 (estádio G3b), redução severa 

29 – 15 mL/min x 1,73m2 (estádio G4), falência renal < 15 mL/min x 1,73m2 (estádio G5).  

Nas Figuras 1, 2 e 3 estão demonstrados os resultados da função renal pela TFGe nos idosos 

com 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e  com mais de 80 anos, respectivamente.  

 
 

 

Figura 1 – Percentual de idosos com 60 a 69 anos atendidos no projeto de extensão de 
acordo com a função renal. 

 
Fonte: os autores 
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Figura 2 – Percentual de idosos com 70 a 79 anos atendidos no projeto de extensão de 
acordo com a função renal. 

 
Fonte: os autores 

 
Figura 3 – Percentual de idosos com mais de 80 anos atendidos no projeto de extensão de 

acordo com a função renal. 

 
Fonte: os autores 

 

Na avaliação dos resultados da TFG levou-se em consideração que pacientes com mais de 40 

anos perdem, em geral, perto de 1 mL/min da TFG por ano, devido a perdas de néfrons, como parte do 

processo de envelhecimento. Portanto, uma TFGe menor do que 60 mL/min/1,73 m2 nem sempre é 

indicativo de doença renal crônica para pacientes com mais de 70 anos. Assim como, em um idoso de 80 

anos pode-se esperar uma TFGe de 45-50 mL/min/1,73 m2 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2015).  

Após análise criteriosa por professores e estudantes participantes do projeto de extensão os 

resultados foram encaminhados para a médica que assiste os idosos na ILPI para avaliar a possibilidade de 
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incluir a equação BIS-creatinina na prática clínica para o planejamento de intervenções que possam retardar 

a progressão da doença renal e na prescrição correta dos medicamentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho avaliou a função renal, pela TFGe específica para idosos, buscando uma 

adequada investigação laboratorial e um acompanhamento farmacológico e nefrológico correto dos 

idosos, contribuindo para uma melhor qualidade de vida destes indivíduos. Desta forma, as atividades 

extensionistas desenvolvida pelo projeto têm auxiliado no diagnóstico e acompanhamento clínico dos 

idosos residentes na ILPI e no aperfeiçoamento acadêmico dos alunos envolvidos com o projeto. 

 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG /Fundação Araucária - Bolsas do 

Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social, Pesquisa e Extensão Universitária - PIBIS/Fundação 

Araucária (EDITAL PROEX Nº 021/2018).  
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