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SENHOR EDITOR
A doença renal crônica (DRC) está sendo considerada um dos maiores problemas de saúde pública em
todo o mundo, com os levantamentos epidemiológicos
evidenciando uma prevalência muito maior do que a
observada anteriormente. Tradicionalmente, a terapia
renal substitutiva era considerada a principal conseqüência da progressão da DRC, contudo, estudos recentes
evidenciam a grande susceptibilidade destes pacientes à
morbimortalidade, particularmente as cardiovasculares.
Nos últimos anos, diferentes autores demonstraram que
estes desfechos desfavoráveis da DRC podem ser
modificados se a doença for diagnosticada precocemente.
Neste sentido, a nova definição e o estagiamento da DRC
propostos pelo Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative (K/DOQI)1 da National Kidney Foundation
americana têm facilitado em muito a identificação da
doença, particularmente nos seus estágios iniciais, quando
freqüentemente é assintomática. Contudo, é importante
lembrar que a filtração glomerular (FG) normal nas crianças aumenta com a idade, atingindo valores semelhantes
aos da população adulta somente a partir do segundo ano
de vida: 133±27mL/min/1,73m2 2. Assim, por definição, é
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portadora de DRC qualquer criança com idade ≥2anos
que, por um período ≥3meses, apresentar filtração glomerular <60mL/min/1,73m2, assim como aquelas com FG
>60mL/min/1,73m2 e alguma evidência de lesão da estrutura renal (por exemplo, albuminúria). Semelhantemente
ao sugerido para os pacientes adultos, o K/DOQI propôs
também estagiar a DRC na criança de acordo com a FG
(mL/min/1,73m2) estágio 1, FG >90, estágio 2, FG 60-89,
estágio 3, FG 30-59, estágio 4, FG 15-29 e estágio 5, FG
<15, estando ou não o paciente em TRS.
A maneira mais prática de avaliar a FG é estimá-la
a partir de dosagem da creatinina sérica. Entre as várias
equações atualmente disponíveis, a fórmula de Schwartz 3
têm sido utilizada em todo o mundo, sendo um método
simples para estimar a FG em crianças. De maneira a
facilitar a estimativa da FG, estamos propondo uma tabela
construída a partir da fórmula de Schwartz, onde
depuração da creatinina (mL/min/1,73m 2)= 0,55 x altura
(cm) / creatinina sérica (mg/dL)3. São apresentadas as
filtrações glomerulares calculadas a partir dos valores de
creatinina sérica entre 0,4 a 6,0mg/dL e a altura, em
centímetros, ajustada para a idade, a partir do segundo
ano de vida. Na tabela, os 5 estágios da DRC são identificados com cores diferentes, o que, adicionalmente, pode
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facilitar o encaminhamento imediato dos pacientes para
acompanhamento nefrológico e permitir a maximização
das estratégias renoprotetoras, bem como o diagnóstico e
o tratamento das principais complicações e comorbidades
da doença. A tabela facilita a identificação da DRC em
seus diferentes estágios de maneira simples e fácil e pode
constituir instrumento diagnóstico útil particularmente
entre os pediatras e profissionais do Programa de Saúde
da Família.
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