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Capítulo  

16INTRODUÇÃO À NEFROLOGIA

O QUE VOCÊ PRECISA SABER?

 u A Nefrologia estuda o aparelho urinário com foco no rim, e o seu especialista é o Nefrologista.

 u Conhecer as principais estruturas que compõem a anatomia renal.

 u Entender os compartimentos renais histológicos – glomerular, tubular, intersticial e vascular.

 u Aprender como funciona a barreira de filtração glomerular e como a urina é formada.

 u Saber as formas de calcular a taxa de filtração glomerular.

 u Entender a importância da análise da urina nas avaliações das doenças renais.

 u Saber as alterações encontradas no sedimento urinário.

 u Conhecer os principais exames de imagem utilizados na avaliação do aparelho urinário.

1.  INTRODUÇÃO

A nefrologia é uma área da medicina dedicada 
ao estudo do aparelho urinário. O médico clínico 
especialista em diagnosticar e tratar as patologias 
desse sistema chama-se nefrologista.

O rim é um órgão vital para a homeostase do orga-
nismo, pois ele atua filtrando o sangue e formando 
a urina por meio da retirada do excesso de água, 
eletrólitos, ácidos não carbônicos e substâncias 
indesejadas que chamamos de escórias nitrogena-
das. Estas últimas são moléculas formadas princi-
palmente pelo metabolismo das proteínas, sendo as 
mais famosas a ureia e a creatinina, pois são as que 
dosamos na prática clínica. A unidade funcional do 
rim é o néfron como você verá com mais detalhes 
adiante. Cada rim tem aproximadamente 1 milhão 
dessas estruturas ao nascimento e esse número 
vai reduzindo ao longo da vida.

Você verá nos tópicos seguintes que os rins são 
divididos histologicamente em compartimentos: 
glomérulos, túbulos, interstício e vasos. A prática 
clínica nefrológica trata dos distúrbios renais que 

envolvem perda total ou parcial, definitiva ou transi-
tória, da função excretora e endócrina renal (injúria 
renal aguda ou doença renal crônica), bem como de 
distúrbios de compartimentos renais específicos, 
como doenças glomerulares, tubulares, intersti-
ciais ou vasculares. Como o rim é um órgão vital, 
quando ocorre uma perda severa da sua função, 
seja aguda ou crônica, é necessário substituir a 
função daquele rim com um tratamento chamado 
diálise (hemodiálise ou diálise peritoneal) ou trans-
plantando um novo rim. A essas duas modalidades 
terapêuticas chamamos de terapia de substituição 
renal. Quando a diálise está indicada na injúria renal 
aguda chamamos de terapia de suporte renal.

Como uma das funções do rim é auxiliar no controle 
da pressão arterial, o nefrologista também atua no 
diagnóstico e tratamento da hipertensão arterial sis-
têmica. Contudo, quando é uma hipertensão essen-
cial de fácil controle (uso de até três medicamentos 
anti-hipertensivos), costuma ser tratada pelo médico 
generalista ou especialista em medicina interna.

Em interface com a infectologia, o nefrologista 
também acompanha e trata os indivíduos com 
infecção do trato urinário, porém tendo um foco 

importância/prevalência
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maior naqueles com infecções urinárias recorrentes. 
Apesar de a glândula suprarrenal repousar sobre os 
rins, o seu especialista clínico é o endocrinologista, 
enquanto o responsável por suas doenças cirúrgicas 
é o urologista.

Algumas vezes, a população leiga pode confundir a 
atuação do nefrologista com a do urologista. Os urolo-
gistas também são especialistas no aparelho urinário, 
porém trabalham essencialmente com patologias 
cirúrgicas, enquanto o nefrologista atua em patologias 
clínicas. Dessa forma, existem doenças em comum 
entre as duas especialidades, porém são abordadas 
de forma diferente (complementares). O exemplo 
clássico é a nefrolitíase. Enquanto o urologista irá 
intervir na retirada do cálculo renal, o nefrologista fará 
o estudo metabólico do paciente e do tipo de cálculo 
formado para elaborar estratégias terapêuticas de 
prevenção à formação de novos cálculos.

2.  ANATOMIA RENAL

  BASES DA MEDICINA

O ser humano possui 2 rins – o direito e o esquerdo. 
Ambos têm localização retroperitoneal próximos à parede 
posterior do abdome, são irrigados pelas artérias renais 
direita e esquerda e drenados pelas veias renais direita 
e esquerda. Apresentam cor vermelho-acastanhado e 
seu parênquima é dividido em duas partes, sendo uma 
periférica chamada córtex renal e outra central, chamada 
medula renal. Na medula, tem origem o hilo renal, onde se 
localizam as artérias, veias, nervos, vasos linfáticos, tecido 
adiposo e uma estrutura chamada sistema pielocalicial 
(seios renais e pelve renal), que se conecta aos ureteres 
de cada rim, cuja função é levar a urina até a bexiga para 
ser enfim excretada para o meio externo através da uretra.

Figura 1. Anatomia do aparelho urinário.

Fonte: https://www.anatomiadocorpo.com/sistema-urinario/1.

Note na figura 1 que o rim direito tem uma posi-
ção mais inferior e comprimento menor que o rim 
esquerdo, sendo essa diferença atribuída à presença 
do fígado.

 u Tamanho normal do rim: 9 a 13 cm.
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2.1.  ARTÉRIAS RENAIS

São ramos diretos da aorta abdominal, sendo con-
sideradas artérias de grande calibre, que entram 
nos rins através do hilo renal, onde ficam locali-
zadas posteriores à veia renal e anteriores à pelve 
renal. Cada artéria renal dá origem a 2 a 3 artérias 
segmentares antes de entrar nos rins.

2.2.  VEIAS RENAIS

 DICA  Dentre as causas de varicocele (va-
rizes da veia testicular) à esquerda está a 
trombose de veia renal e a síndrome de 
quebra-nozes (nutcracker). Na primeira 
situação o motivo é óbvio, já que a veia 
testicular esquerda drena para a veia renal 
esquerda. Já na segunda, a passagem da 
veia renal esquerda entre a aorta abdomi-
nal e a artéria mesentérica superior pode 
fazer uma angulação, comprometendo 
sua drenagem. O resultado é o aumento 
da pressão venosa, formando varicoceles 
no testículo esquerdo, varizes intrarrenais, 
hematúria macroscópica ou microscópica 
e dor em flanco esquerdo.

Ambas desembocam diretamente na veia cava 
inferior, porém, a direita tem um trajeto mais curto 
devido à proximidade com a veia cava. Já a veia 
renal esquerda recebe a veia testicular esquerda e 
cruza o abdome, passando anteriormente à aorta 
abdominal e posteriormente à artéria mesentérica 
superior para então chegar à veia cava superior.

2.3.  SISTEMA PIELOCALICIAL

Esse sistema recebe a urina formada pelos néfrons 
e é composto por 8 a 18 cálices menores, que se 
juntam formando 2 a 3 cálices maiores, que se 
unem novamente formando uma única pelve renal. 
O sistema pielocalicial se conecta com os ureteres, 
que, por sua vez, seguem em direção inferior e 
desembocam no assoalho vesical, onde a urina é 
armazenada. A bexiga é um órgão muscular com 
capacidade máxima de 500 mL de urina em condi-
ções normais. O seu assoalho apresenta uma área 
triangular chamada trígono vesical, onde os vértices 
são a desembocadura dos ureteres e a saída para 
a uretra. Essa região possui um esfíncter interno 
que se contrai involuntariamente, evitando a perda 
de urina. Veja na figura 2-A a anatomia renal com 
artéria, veia, nervo e sistema pielocalicial, enquanto 
na figura 2-B está destacado o sistema pielocalicial.

Figura 2-A. Anatomia renal.

Fonte: https://irp-cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Aula%2013-%20Anatomia%2C%20fisiologia%2C%20IRAC.pdf2
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Figura 2-B. Sistema pielocalicial.

Fonte: Netter3.

 DICA  Parte das patologias dessa região, 
como nefrolitíase, doenças prostáticas e 
neoplasias, podem causar obstruções uri-
nárias e provocar uma injúria renal aguda 
ou doença renal crônica se não desobstruí-
das – chamamos genericamente a obstru-
ção urinária de uropatia obstrutiva, inde-
pendente da sua etiologia.

  DIA A DIA MÉDICO

O exame com melhor custo-benefício para avaliação 
inicial do aparelho urinário é a ultrassonografia, devido 
ao seu baixo custo relativo, ampla disponibilidade e risco 
inexistente ao paciente. Ao solicitar uma ultrassonografia 
de abdome total, toda a cavidade abdominal será avaliada, 
incluindo o aparelho urinário. Contudo, caso a solicitação 
do exame seja para avaliação exclusiva do aparelho uriná-
rio, então solicite ultrassonografia do aparelho urinário. 
Isso irá reduzir o custo e o tempo de realização do exame.

3.  HISTOLOGIA RENAL

  BASES DA MEDICINA

A unidade funcional do rim é chamada néfron, e o ser 
humano possui aproximadamente 1 milhão dessas estru-
turas mergulhadas no parênquima renal, sendo quase sua 
totalidade no córtex. O néfron é formado por uma estrutura 
corpuscular chamada glomérulo, que se conecta a um 
longo túbulo que leva o filtrado glomerular (precursor 
da urina) até a papila renal, onde desemboca no sistema 
pielocalicial, já na forma de urina, para ser excretada. Veja 
na Figura 3 o néfron e a sua irrigação sanguínea.
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Figura 3. Néfron.

Fonte: Unidades Funcionais: Os néfrons4.

Assim como em nível macroscópico dividimos os 
rins em córtex e medula, no microscópico também 
temos uma divisão do parênquima em 4 partes – os 
compartimentos renais.
 u Compartimentos renais:

 W Glomerular;
 W Tubular;
 W Intersticial;
 W Vascular (intrarrenal).

Todos são importantes para o funcionamento ade-
quado do rim, porém, cada um tem sua particula-
ridade. As doenças renais podem acometer um 
compartimento isoladamente, levando a síndromes 
específicas – por exemplo, uma glomerulopatia 
causando uma síndrome nefrótica – ou mais de um 
compartimento ao mesmo tempo – por exemplo, 
o diabetes mellitus causando lesão glomerular 
(glomeruloesclerose), lesão intersticial (fibrose 
intersticial) e lesão tubular (atrofia tubular).

Veja a seguir cada compartimento renal de forma 
mais detalhada. Após adquirir esse conhecimento, 
entraremos em tópicos mais práticos nos quais 
você aprenderá como avaliar a função renal, como 

detectar os sinais de lesão renal pela análise da urina 
e como utilizar os exames de imagem para avaliar 
complicações estruturais (ex.: cálculos, neoplasias, 
tamanho renal) e até mesmo a própria função renal.

3.1.  COMPARTIMENTO GLOMERULAR

O glomérulo é uma rede de capilares enovelados 
chamada tufo glomerular, que é envolto em uma 
cápsula chamada cápsula de Bowman. Toda essa 
estrutura recebe o nome de corpúsculo de Malpighi. 
O sangue entra nos capilares glomerulares através 
da arteríola aferente, é filtrado e sai pela arteríola 
eferente, ambas situadas em um polo do glomérulo 
denominado polo vascular. O filtrado glomerular cai 
no espaço entre a cápsula de Bowman e o capilar, 
que é chamado de espaço de Bowman. Na extremi-
dade oposta ao polo vascular está o polo urinário. 
Nesse polo o filtrado do glomérulo segue para o 
túbulo renal.

Figura 4. Glomérulo normal.

Fonte: Fogo5.

Os capilares glomerulares são ancorados em uma 
estrutura de sustentação chamada mesângio (matriz 
e células mensagiais). Se cortarmos a parede do 
capilar no lado voltado para o mesângio e ampliar-
mos a imagem obtida pelo microscópio, veremos 
que na superfície interna está o endotélio, e logo 
em seguida está o mesângio. Já se cortarmos a 
parede do capilar voltada para o espaço de Bowman, 
veremos o endotélio que é fenestrado (pequenas 
fendas), a membrana basal glomerular (MBG) e, 
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na terceira e última camada, veremos os prolonga-
mentos do citoplasma (pedicelos) de uma célula 
muito importante no glomérulo chamada podócito. 
Essas três camadas em conjunto são chamadas de 
barreira de filtração glomerular.

 u Barreira de filtração glomerular
 W Endotélio fenestrado;
 W Membrana basal glomerular;
 W Pedicelos (citoplasma dos podócitos).

Note todas essas estruturas citadas na figura 5.

Figura 5. Estrutura do capilar glomerular.

Fonte: Silverthorn6 e Bonegio et al7.

 DICA  Danos a essa membrana podem 
levar à passagem de proteínas, hemácias 
e leucócitos para o filtrado glomerular, 
consequentemente sendo encontradas 
proteinúria, hematúria e leucocitúria, res-
pectivamente, em exames urinários.

3.2.  COMPARTIMENTO TUBULAR

Os túbulos renais são separados em quatro segmen-
tos – o túbulo contorcido proximal (TCP), a alça de 

Henle, o túbulo contorcido distal (TCD) e o túbulo 
coletor. O TCP sai do polo urinário do glomérulo 
em direção à medula renal e dá origem à alça de 
Henle. Essa, por sua vez, mergulha profundamente 
na medula renal (segmento descendente) e retorna 
em direção ao córtex (segmento ascendente) para 
então dar origem ao TCD. Em seguida, vários TCDs 
se conectam ao túbulo coletor que desemboca na 
papila renal. Então, a urina já formada goteja conti-
nuamente no sistema pielocalicial. Olhando a figura 
6-A e 6-B você entenderá melhor esses segmentos 
do túbulo renal.
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Figura 6-A. Túbulo renal e seus segmentos.

Fonte: Zeidel et al8.

Figura 6-B. Vários túbulos renais em cortes transversais visto no microscópio óptico.

Fonte: Fogo5.

Os túbulos renais são revestidos pela célula epitelial 
tubular. Elas possuem uma proteína adesiva na sua 
superfície que é voltada para o lúmen do túbulo, 
chamada proteína de Tamm-Horsfall (também cha-
mada de uromodulina).

 DICA  É nos túbulos renais que ocorre a 
principal injúria renal aguda detectada em 
ambientes hospitalares, que é a necrose 
tubular aguda. Você verá o assunto com 
detalhes no capítulo “Injúria Renal Aguda”. 
Apesar de a célula tubular sofrer necrose, 
felizmente esse epitélio é capaz de se re-
generar.
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3.3.  COMPARTIMENTO INTERSTICIAL

O interstício renal é composto principalmente por 
fibroblastos, células dendríticas e matriz extrace-
lular. É um tecido escasso, sendo até mesmo de 
difícil visualização no microscópio óptico. Contudo, 
processos patológicos como as nefrites intersti-
ciais podem tornar esse compartimento bem evi-
dente (edema, infiltrado de células inflamatórias 
ou fibrose).

3.4.  COMPARTIMENTO VASCULAR

A artéria renal se bifurca em 2 a 3 segmentos, pene-
trando o rim e dando origem a artérias interlobares 
que ascendem entre lobos renais e, ao adentrar o 
córtex, se bifurcam em artérias arqueadas, que, 
por sua vez, dão origem a artérias corticais radiais, 
chamadas artérias interlobulares (não confunda 
com as artérias interlobares).

Figura 7. Artérias renais intrarrenais.

Fonte: Netter3.

  BASES DA MEDICINA

Você deve ser recordar, do seu ciclo básico na graduação, 
de 2 arteríolas muito famosas nos rins: arteríola aferente 
e arteríola eferente. A aferente origina-se das artérias 
interlobulares, e fornece o sangue para o tufo glomerular 
exercer a sua função de filtração. Em seguida, o sangue 

é drenado pela arteríola eferente. Naqueles glomérulos 
localizados mais próximos do córtex, a arteríola eferente 
forma o plexo capilar cortical que supre os túbulos renais 
localizados no córtex. Já as arteríolas eferentes dos glo-
mérulos mais próximos da medula renal formam arteríolas 
retas que entram profundamente na medula renal, formam 
uma alça e retornam na forma de vênulas. Essas arteríolas 
e vênulas são chamadas de vasa reta e originam um plexo 
de capilares que perfundem a medula renal.
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Figura 8. Arteríolas renais aferente e eferente e o tufo capilar glomerular.

Fonte: Sempé9.

O sangue retorna dos plexos capilares corticais e 
da vasa reta e segue através das veias arqueadas e 
depois pelas veias interlobares, para depois retornar 
à circulação venosa central através da veia renal.

4.  FISIOLOGIA RENAL

  BASES DA MEDICINA

Os rins recebem aproximadamente 20% do débito cardíaco 
quando o indivíduo está em repouso. Cerca de 90% desse 
volume é direcionado para o córtex renal, enquanto apenas 
10% vão para a medula renal. Os rins necessitam dessa 
grande quantidade de sangue para poderem exercer o 
seu papel principal de órgão excretor (filtram o sangue), 
a fim de manter a homeostase do meio interno.

Cada néfron é uma unidade funcional independente. 
Então, a função de filtração renal é dada pela soma 
da filtração glomerular de cada néfron – chamamos 
essa soma de taxa de filtração glomerular (TFG). 
Um indivíduo com rins normais tem uma TFG apro-
ximadamente de 125 mL/min/1,73 m2. Ou seja, a 
cada 24 horas os rins filtram cerca de 180 litros de 
sangue – o equivalente a 36 vezes a nossa volemia 
(impressionante, não?). Após filtrar todo esse volume 
de sangue, apenas 1,5 litro é excretado na forma de 
urina, que é rica em solutos indesejáveis – escórias 
nitrogenadas e excesso de ácidos e eletrólitos.

TFG normal = 125 mL/min/1,73 m2.

A filtração glomerular ocorre da seguinte maneira: 
o plasma extravasa do capilar glomerular para o 
espaço de Bowman a partir da pressão hidrostática 
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exercida pelo sangue na parede do capilar. O ajuste 
dessa pressão hidrostática é realizado pela vaso-
constricção ou vasodilatação das arteríolas aferente 
e eferente. Então, se a arteríola aferente dilata (chega 
mais sangue ao glomérulo) e/ou a arteríola efe-
rente faz uma vasoconstrição (saída mais lenta do 
sangue), a pressão hidrostática no tufo glomerular 
aumenta, com consequente aumento da TFG. Já o 
oposto, quando ocorre vasoconstrição da arteríola 
aferente e/ou vasodilatação da arteríola eferente, a 
pressão hidrostática reduz, ocorrendo uma queda da 
TFG. Mais detalhes sobre a membrana de filtração 
glomerular – endotélio, membrana basal glomerular 
e epitélio podocitário – serão abordados no capítulo 
sobre síndrome nefrótica.

Para formar a urina, a primeira etapa do processo 
é a própria filtração glomerular já descrita. Em 
seguida, o filtrado glomerular segue pelos túbulos 
renais. As células tubulares renais realizam mais 
duas etapas, por vezes simultâneas: a reabsorção 
(de fluido e solutos) e a secreção (de solutos) tubular. 
Ao abordarmos as doenças tubulares no capítulo 
sobre doenças túbulo-intersticiais, entraremos em 
mais detalhes sobre a fisiologia do túbulo renal – 
TCP, alça de Henle, TCD e túbulo coletor.

5.  AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL

  BASES DA MEDICINA

Para estimarmos a TFG, utilizamos a depuração urinária 
de alguma substância presente no plasma. Idealmente, a 
substância não pode ser secretada e nem absorvida pelos 
túbulos renais, para assim representar exclusivamente 
a filtração no glomérulo. Infelizmente, as substâncias 
presentes no organismo do ser humano não possuem 
essa característica ideal, mas a que mais se aproxima 
disso é a creatinina.

A creatinina é a molécula utilizada na prática clí-
nica para avaliar a função renal, pois é produzida a 
uma velocidade constante pelo metabolismo dos 
miócitos, a maior parte é filtrada no glomérulo, é 
fácil de mensurar, a análise é barata e é um exame 

amplamente disponível. Como o rim elimina as 
escórias nitrogenadas do sangue através da urina, 
a lógica é bem direta – se a creatinina está elevada, 
então existe comprometimento da TFG. Por meio 
da dosagem da creatinina na urina de 24 horas e 
uma dosagem do seu nível sérico, podemos calcu-
lar o volume de plasma depurado de creatinina por 
unidade de tempo (depuração da creatinina), o que 
é conhecido como clearance de creatinina.

Clearance de creatinina em 24 horas = 
Creatinina urinária x Volume urinário 

Creatinina sérico x 1440

Apesar de sabermos que uma pequena parte da 
creatinina é excretada da corrente sanguínea dire-
tamente para o túbulo renal (secreção tubular), 
ou seja, não é filtrada pelo glomérulo, usamos o 
clearance de creatinina para inferir a TFG, pois a 
diferença entre um e outro é pequena. Como nem 
sempre conseguimos utilizar a urina de 24 horas 
para esse cálculo, podemos estimar a TFG por 
meio de 3 fórmulas diferentes que foram testadas 
e validadas pela literatura científica.
 u Fórmulas para calcular o clearance de creatinina:

 W Cockcroft-Gault;
 W CKD-EPI;
 W MDRD.

Tabela 1. Fórmulas para cálculo da TFG.

Fórmula de Cockcroft-Gault*:

[140 – idade (anos)] × peso ideal (kg)
([Creat (mg/dl)] × 72)

* Para mulheres, multiplicar o resultado por 0,85

Fórmula de CKD-EPI:

141 × min (SCR/k ou 1)α × max (SCR/k ou 1)– 1,209 
x 0,993Idade × 1,018 [se mulher] × 1,159 [negro]

Em que SCR corresponde à creatinina sérica (mg/dl), k é 
de 0,7 e 0,9 para mulheres e homens respectivamente, a 
é – 0,329 e – 0,411 para mulheres e homens respectiva-
mente, min indica o mínimo de SCR/k ou 1, e max indica 
o máximo de SCR/k ou 1.

Fonte: KDIGO10.
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 DICA  As fórmulas CKD-EPI e MDRD são 
mais utilizadas na prática clínica, pois têm 
maior acurácia para estimar a TFG, porém 
não são possíveis de serem calculadas 
com uma caneta e um papel, exceto se 
você for um gênio da matemática (reveja 
as fórmulas). Dessa forma, as provas de 
residência médica cobram a fórmula de 
Cockcroft-Gault.

  DIA A DIA MÉDICO

A creatinina apresenta uma série de falhas em estimar a 
TFG que devem ser levadas em consideração ao utilizar as 
fórmulas. Como elas derivam do metabolismo muscular, 
podem superestimar a TFG de indivíduos sarcopênicos ou 
amputados, enquanto podem subestimar a TFG naqueles 
indivíduos com massa muscular hipertrofiada ou alta 
ingesta proteica. Além disso, elas não devem ser utilizadas 
em injúrias renais agudas, pois a creatinina sobe lenta-
mente até atingir o novo patamar equivalente à nova TFG. 
Por exemplo, se hipoteticamente um indivíduo perdesse 
toda a sua função renal subitamente, a creatinina iria subir 
gradualmente ao longo dos dias, porém, se usássemos 
o seu nível sérico, encontraríamos uma TFG maior que 
zero, quando na verdade a TFG é zero. Por conta dessas 
falhas, os pesquisadores têm estudado outras substâncias 
tanto endógenas quanto injetadas, como a cistatina C e 
a inulina. Contudo, elas ainda são utilizadas somente em 
pesquisas, porém, parecem promissoras.

6.  ANÁLISE DA URINA

  BASES DA MEDICINA

O exame de urina é fundamental na avaliação de doenças 
renais. Ele é composto por 3 etapas: a análise macroscó-
pica (cor, turvação e odor), análise físico-química (densi-
dade, volume e tiras reagentes) e análise do sedimento 
urinário (microscopia óptica).

Através da análise da urina é possível direcionar a 
investigação etiológica da doença renal crônica e 

da injúria renal aguda, além de detectar as primeiras 
alterações de doenças sistêmicas, como diabetes 
mellitus, ou de doenças renais primárias, como as 
glomerulopatias.

A coleta da urina deve ser realizada de forma cor-
reta, pois uma amostra inadequada pode influenciar 
nos resultados, levando a interpretações errôneas.
 u Orientações para uma coleta adequada da urina:

 W Higienizar o órgão genital com água e sabão 
antes da coleta – risco de contaminação da 
urina com células e bactérias.

 W Evitar a coleta de urina durante o período 
menstrual – risco de contaminação da urina 
com sangue.

 W Não realizar exercício físico extenuante 24 ho-
ras antes da coleta – risco do aparecimento 
de proteinúria e hematúria não patológicas.

 W Desprezar o primeiro jato da urina – risco de 
contaminação com bactérias e células que 
estavam na uretra.

 W O coletor de urina deve estar limpo.
 W Coletar idealmente 50 mL (volume mínimo 

12 mL).

A urina deve ser analisada em até 2 horas após 
a coleta se a amostra estiver em temperatura 
ambiente. Se esse tempo não for respeitado, então 
a amostra de urina tem que ser armazenada em 
ambiente refrigerado com temperatura de 2 a 8°C. 
Para avaliação de ITU e coleta de urocultura, é 
indicada a primeira urina do dia, pois a urina estará 
mais concentrada e com um tempo maior para a 
proliferação das bactérias presentes na bexiga. Já 
para avaliação de doenças renais, a segunda urina 
do dia é preferível, pois o tempo prolongado da 
urina na bexiga pode provocar a lise de células e o 
desmanche de cilindros.

  DIA A DIA MÉDICO

O exame simples da urina pode ter nomes diferentes a 
depender da região onde é solicitado. Os nomes mais 
comuns são urina tipo 1, sumário de urina ou elementos 
anormais e sedimentos na urina (EAS).
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6.1.  AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA

6.1.1.  Cor

  BASES DA MEDICINA

A cor da urina é amarela em decorrência de um pigmento 
chamado urocromo, podendo estar mais clara ou mais 
escura quando diluída ou concentrada, respectivamente.

Cores diferentes dos tons de amarelo sugerem 
patologias ou presença de pigmentos provenientes 
de medicamentos ou alimentos.
 u Vermelho, marrom, rosa ou alaranjado.

 W Geralmente, a urina avermelhada é decorren-
te da presença de hemácias ou do pigmento 
heme (presente na hemoglobina e na mioglo-
bina). Contudo, pode ser decorrente de bilirru-
bina ou outras causas incomuns, como por-
firia intermitente aguda, consumo de grande 
quantidade de beterraba (pigmento chamado 
betalaína) e medicamentos (fenazopiridina, 
rifampicina, fenitoína).

 W Para auxiliar no diagnóstico diferencial de 
uma urina avermelhada, é fundamental a 
centrifugação da amostra de urina. No pro-
cesso de centrifugação, as células se sedi-
mentam ao fundo do tubo de ensaio enquan-
to a parte líquida fica no sobrenadante. Se 
o sedimento ficar vermelho, então estamos 
diante de uma hematúria. Se o sobrenadan-
te é que estiver vermelho, então se utiliza 
uma tira que reage com o pigmento heme. 
Se for reagente, pode ser hemoglobinúria 
ou mioglobinúria. Nesse caso, retira-se uma 
amostra de sangue do paciente e observa-se 
a cor do plasma – se estiver claro, trata-se 
de mioglobinúria, porém, se estiver verme-
lho, é hemoglobinúria. Já se a tira não reagir, 
então o médico deverá investigar as causas 
incomuns citadas acima.

 u Outras cores:
 W Branca: piúria, quilúria, cristais de fosfato;
 W Verde: amitriptilina, azul de metileno;

 W Preta: mioglobinúria, hemoglobinúria, alcap-
tonúria, melanúria;

 W Roxa: infecções do trato urinário.

6.1.2.  Turvação

A urina pode ficar turva na presença de grande 
quantidade de células, cristais ou bactérias, como, 
por exemplo, na infecção do trato urinário, quilúria 
ou contaminação da urina por secreções genitais.

6.1.3.  Odor

As infecções do trato urinário e alguns alimentos 
como aspargo podem causar um odor fétido na 
urina. A cetonúria pode produzir um odor adocicado.

6.2.  ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

A análise físico-química é realizada através de tiras 
reagentes, sendo estas de uso simples, baixo custo 
e ainda podendo ser utilizadas à beira do leito, se 
necessário. Basta mergulhar a tira reagente na urina, 
deixando o tempo orientado pelo fabricante, e depois 
interpretar o resultado, que pode ser qualitativo (rea-
gente ou não) ou semiquantitativo, dado em cruzes 
(1+, 2+, 3+ ou 4+) ou em faixas de concentrações 
da molécula.

Figura 9. Tira reagente.

Fonte: Tira reagente para análise de urina11.

6.2.1.  Densidade

Os rins são capazes de diluir ou concentrar a urina, 
fazendo com que a densidade oscile entre 1,003 
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(próxima à da água) até 1,035. Quando está com 
densidade de 1,010, a urina está com osmolaridade 
semelhante à do plasma – chamamos isso de isos-
tenúria. A densidade urinária é útil na avaliação da 
resposta dos rins aos distúrbios do sódio (hipona-
tremia e hipernatremia) e em situações de poliúria.

6.2.2.  pH

O rim é responsável por excretar o excesso de ácidos 
do organismo. Por conta disso, o pH urinário pode 
variar de 4,5 a 8,0, a depender do metabolismo 
ácido-base do indivíduo. Em situações de acidose 
metabólica, o pH urinário cai para um nível abaixo 
de 5,0. É um exame muito útil nas avaliações das 
acidoses tubulares renais. Por vezes, o pH urinário 
pode não refletir a excreção de ácidos, pois algumas 
bactérias, como Proteus mirabilis, podem elevar o pH.

6.2.3.  Nitrito

Algumas bactérias Gram-negativas possuem a 
enzima nitrato redutase, que converte o nitrato 
urinário em nitrito. Um resultado positivo tem alta 
especificidade para infecções do trato urinário na 
presença de um quadro clínico compatível.

6.2.4.  Cetonas

As tiras reagentes também são usadas para avaliar 
a presença de cetonas urinárias (acetoacetato ou 
acetona), o que é muito útil quando há suspeita 
clínica de cetoacidose diabética. Infelizmente elas 
não reagem com o beta-hidroxibutirato, que é uma 
das cetonas presentes na cetoacidose.

6.2.5.  Urobilinogênio e bilirrubina

Podem estar presentes em situações de hiperbilirru-
binemia. Contudo, parte do urobilinogênio presente 
no plasma de um indivíduo saudável é excretado na 
urina, portanto, um resultado positivo não indica 
necessariamente um distúrbio do metabolismo 
da bilirrubina.

6.2.6.  Glicose

A glicose é filtrada livremente pelo glomérulo, porém 
o TCP reabsorve toda a carga filtrada até o limite 
de 180 mg/dL. Em um indivíduo saudável não é 

encontrada glicose na urina, portanto, a tira reagente 
positiva sugere diabetes melittus não controlada ou 
uma disfunção do túbulo contorcido proximal. No 
capítulo “Doenças Túbulo-Intersticiais” serão abor-
dados os distúrbios desse segmento tubular renal.

6.2.7.  Hemoglobina

A tira reagente da hemoglobina reage com o gru-
pamento heme presente nessa molécula. Como 
sabemos que a hemoglobina está presente dentro 
da hemácia e que a mioglobina (proteína presente 
no miócito) também contém o grupamento heme, 
então a tira pode reagir com hemácias, mioglobina e 
a própria hemoglobina. Dessa forma, para confirmar 
que uma tira reagente para hemoglobina é decorrente 
de hematúria, é necessária uma análise microscó-
pica do sedimento urinário à procura de hemácias.

O resultado da tira reagente é fornecido em 1, 2 ou 
3 cruzes (+).

  DIA A DIA MÉDICO

A tira reagente positiva para hemoglobina, na ausência de 
hemácias na sedimentoscopia, sugere hemoglobinúria ou 
mioglobinúria decorrente de alguma doença hemolítica ou 
rabdomiólise, respectivamente. No entanto, se a amostra 
demorou mais de 2 horas para ser analisada, pode ter 
ocorrido lise das hemácias. Nesse caso, é necessário 
repetir o exame de urina.

6.2.8.  Proteínas

Em condições patológicas, as proteínas podem 
aparecer na urina. As tiras reagentes disponíveis 
reagem apenas com a albumina, portanto, patologias 
com perdas urinárias de outros tipos de proteína, 
como imunoglobulinas, não são detectadas por 
esse exame. Outro fator limitante é o nível mínimo 
de detecção da albumina, pois não engloba as 
faixas iniciais de albuminúria (chamada de microal-
buminúria).

O resultado costuma ser fornecido em traços e 
cruzes (1, 2, 3 ou 4+), sendo 4 cruzes o maior nível 
de albuminúria. No capítulo sobre síndrome nefró-
tica você irá aprender outras formas de detectar e 
quantificar proteinúria além da tira reagente.
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6.3.  SEDIMENTO URINÁRIO

A sedimentoscopia é realizada por meio de uma 
amostra da urina centrifugada após ter sido despre-
zado o sobrenadante. Ela é capaz de detectar células 
(hemácias, leucócitos e células epiteliais), lipídios, 
cilindros proteicos ou celulares e cristais. Idealmente, 
deve-se colher a 2ª amostra de urina durante o dia, 
pois a primeira pode sofrer lise das hemácias devido 
ao tempo de permanência prolongado na bexiga.

6.3.1.  Hemácias

A presença de três ou mais hemácias por campo 
define hematúria. Quando visível a olho nu, ela é 
macroscópica, já quando visível apenas ao micros-
cópio, ela é chamada de microscópica. Outra clas-
sificação é quanto ao formato das hemácias. Se 
estiverem deformadas – dismórficas –, sugere-se 
fortemente que a hematúria é de origem glomeru-
lar, pois a maioria das hemácias se deforma para 
atravessar a barreira de filtração glomerular. No 
entanto, quando as hemácias são provenientes 
de alguma lesão urológica, ou seja, uma lesão do 
urotélio, então todas elas têm a mesma aparência 
daquelas encontradas no sangue (isomórficas).
 u Classificação da hematúria:

 W Macroscópica – visível a olho nu;
 W Microscópica – visível apenas ao microscópio 

e definida por ≥ 3 hemácias/campo;
 W Isomórfica – hemácias com formato habitual;
 W Dismórfica – > 80% com forma e contorno irregular.

Figura 10. Hematúria isomórfica e dismórfica.
Isomórficas

Fonte: Baptista11.

Dismórficas

Legenda: As setas mostram hemácias dismórficas do tipo acantó-
citos, que são as mais sugestivas de hematúria glomerular.

Fonte: Radhakrishnan13.

6.3.2.  Leucócitos

Todos os tipos de leucócitos podem ser detectados 
na análise microscópica e a sua presença é chamada 
de leucocitúria ou piúria. Os neutrófilos são o tipo 
mais frequentemente encontrado e quase sempre 
são decorrentes de contaminação por secreções 
genitais, infecções do trato urinário ou nefrolitíase. 
Outras possibilidades incomuns são nefrite intersti-
cial, glomerulonefrites ou tuberculose renal, sendo 
elas não associadas à presença de bacteriúria – 
condição denominada piúria estéril.

Eosinófilos também podem ser detectados na urina 
(eosinofilúria), porém necessitam de uma coloração 
específica chamada Hansel. Sua presença sugere 
uma nefrite intersticial aguda, porém é pouco sen-
sível e pouco específico, podendo ocorrer em pie-
lonefrites crônicas, prostatites, glomerulonefrites 
e ateroembolismo renal.

A presença de macrófagos e linfócitos não apre-
senta tanto valor na prática clínica, não sinalizando 
nenhuma doença específica. Em síndrome nefrótica, 
é possível encontrar alguns macrófagos com grande 
conteúdo de gordura em seu citoplasma (decorrente 
da fagocitose), o que lhes dá um aspecto oval e, por 
isso, são chamados de corpos gordurosos ovais.

6.3.3.  Células epiteliais

Existem três tipos de células epiteliais encon-
tradas na urina: epitélio tubular renal, epitélio de 
transição (urotélio) ou epitélio escamoso (uretra). 
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Normalmente, o tipo de célula epitelial não é relatado 
no resultado do exame feito pelo laboratório da ins-
tituição, exceto se solicitado ou se o próprio clínico 
fizer a análise microscópica. Um exame normal 
pode conter os três tipos em pequena quantidade. 
Quando em grande quantidade, pode sugerir algu-
mas condições clínicas, como as listadas a seguir.
 u Células do epitélio tubular renal – necrose tu-

bular aguda (veja mais no capítulo sobre injúria 
renal aguda).

 u Células do epitélio de transição – dano ao uroté-
lio, como infecções do trato urinário, nefrolitíase, 
presença de sonda vesical ou neoplasia urotelial.

 u Células do epitério escamoso – contaminação 
da amostra com secreções genitais.

6.3.4.  Lipídios

Quando presentes, quase sempre sugerem síndrome 
nefrótica (veja no capítulo sobre síndrome nefrótica). 
São gotículas encontradas na microscopia óptica 
dentro de células tubulares renais ou em macrófagos 
chamados corpos gordurosos ovais.

6.3.5.  Cilindros

Lembra-se das proteínas presentes na superfície 
do epitélio tubular renal chamadas proteínas de 
Tamm-Horsfall? Elas têm uma propriedade adesiva, 
podendo fixar-se em células, debris celulares ou 
lipídios, formando cilindros dentro do túbulo renal 
e, por vezes, esse cilindro chega intacto à urina.
 u Cilindros hialinos – compostos apenas pela 

própria proteína de Tamm-Horsfall. Possui um 
aspecto translúcido.
 W Urina normal (principalmente se concentrada 

ou ácida);
 W Diuréticos.

 u Cilindros granulares – são formados por células 
tubulares renais degeneradas.
 W Necrose tubular aguda (principal forma de injú-

ria renal aguda em indivíduos hospitalizados).

 u Cilindros céreos – têm aspecto de cera derretida 
e são o estado mais degenerado de um cilindro 
granular.
 W Visto em doenças renais crônicas (não espe-

cíficos).
 u Cilindros hemáticos – composto por hemácias. 

Antigamente era patognomônico de glomerulo-
nefrites, porém, hoje se sabe que podem estar 
presentes na nefrite intersticial aguda. Se apa-
recer na prova de residência médica, lembre-se 
sempre de glomerulonefrite aguda.
 W Glomerulonefrites (+ comum);
 W Nefrite intersticial aguda (– comum).

 u Cilindros leucocitários – composto por leucócitos.
 W Pielonefrite aguda;
 W Nefrite intersticial aguda.

Figura 11. Cilindros hialinos, granulares e hemáticos.

Cilindro hialino

Fonte: Johnson14.
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Cilindro granular

Fonte: Johnson14.

Cilindro hemático

Fonte: Johnson14.

6.3.6.  Microrganismos

Bactérias e fungos podem ser visualizados dire-
tamente pela microscopia óptica. Nem sempre a 
presença desses microrganismos significa infecção, 
podendo ser apenas colonização, principalmente 
naqueles indivíduos que usam sonda vesical.

6.3.7.  Cristais

Serão discutidos no capítulo sobre nefrolitíase.

7.  EXAMES RADIOLÓGICOS

  BASES DA MEDICINA

Os exames de imagem são muito importantes na ava-
liação das patologias renais. Devem ser solicitados 
de acordo com a sua suspeita clínica, começando por 
aqueles exames com menor risco para o paciente. Quase 
sempre fornecem informações exclusivamente anatômi-
cas dos rins e das suas estruturas relacionadas, como 
veias, artérias e sistema pielocalicial. Contudo, alguns 
exames de imagem podem servir para avaliação da 
função renal.

Os exames mais utilizados na avaliação das doen-
ças renais são:
 u Ultrassonografia do aparelho urinário;
 u Doppler de artérias ou veias renais;
 u Radiografia do abdome;
 u Urografia excretora;
 u Tomografia computadorizada;
 u Ressonância nuclear magnética;
 u Cintilografia renal.

A pielografia retrógrada ou anterógrada, a cistou-
retrografia miccional e o estudo urodinâmico são 
alguns exames para avaliação do trato urinário uti-
lizados principalmente pelos urologistas, por isso 
não serão abordados neste capítulo.
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7.1.  ULTRASSONOGRAFIA DO 
APARELHO URINÁRIO

Pelo seu menor custo, maior disponibilidade e menor 
risco ao paciente, a ultrassonografia (USG) do apa-
relho urinário é o exame de escolha na avaliação 
inicial da maioria dos pacientes com suspeita de 
doenças renais. Também deve sempre ser solici-
tada quando o indivíduo tiver alguma injúria renal 
aguda ou doença renal crônica de etiologia não 
esclarecida, para que possa ser afastada uropatia 
obstrutiva – sinalizada como hidronefrose (dilatação 
do sistema pielocalicial).

É possível diferenciar o córtex da medula medula 
renal, sendo o primeiro hipoecogênico e o segundo, 
hiperecogênico. Quando ocorre alguma enfermidade 
parenquimatosa renal, o córtex pode aumentar sua 
ecogenicidade, porém, é um achado não específico 
de qualquer patologia. Já na doença renal crônica 
avançada, o córtex pode ficar muito hiperecogê-
nico, tornando-se indistinguível da medula renal 
– achado descrito como perda da diferenciação 
corticomedular.

Figura 12. USG renal.

Fonte: Johnson14.

Além dos rins, a USG é usada para avaliar todo o 
trato urinário à procura de outras patologias que 
possam estar contribuindo para sua obstrução, 
como doenças em ureter, bexiga ou próstata. Veja 
a seguir algumas utilidades da USG do aparelho 
urinário:
 u Cistos renais simples e complexos;
 u Nódulos e tumores renais;
 u Nefrolitíase;
 u Uropatias obstrutivas.

7.2.  DOPPLER DE ARTÉRIAS 
OU VEIAS RENAIS

Pode ser utilizado quando há suspeita de estenose 
de artéria renal, infarto renal ou trombose de veia 
renal. Contudo, é necessário que seja realizado por 
um radiologista experiente, pois é um exame com-
plexo e tem sensibilidade e especificidade limitadas 
para essas patologias. São úteis quanto não for 
possível realizar angiotomografia computadorizada 
ou angiorressonância.

7.3.  RADIOGRAFIA DO ABDOME E 
UROGRAFIA EXCRETORA

O uso da radiografia simples do abdome para ava-
liação de doenças renais é raro. O mais comum é o 
achado acidental de calcificações renais e/ou em 
trajetos do aparelho urinário, sendo denominadas 
nefrocalcinose ou nefrolitíase, respectivamente.

Para realizar urografia excretora é necessária a 
infusão de contraste iodado por via parenteral. 
É útil na avaliação da anatomia renal, obstruções 
urinárias e litíase renal. Contudo, está entrando em 
desuso devido à maior disponibilidade de exames 
com menos efeitos colaterais e/ou mais acurados, 
como a USG, a tomografia computadorizada e a 
ressonância nuclear magnética.

7.4.  TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

É utilizada com ou sem o uso do contraste iodado 
intravenoso. O contraste iodado pode ser usado para 
avaliação das artérias ou veias renais (angiotomogra-
fia computadorizada) ou de afecções que acometem o 
trato urinário (urotomografia). O exame é considerado 
padrão-ouro para o diagnóstico de nefrolitíase, não 
necessitando do uso do contraste iodado para essa 
situação. O contraste, no entanto, é bastante útil na 
avalição de cistos, massas renais e obstruções ure-
terais por outros motivos além da litíase renal. Tem 
como um fator limitante, em portadores de doenças 
renais, o risco de nefropatia associada ao contraste 
iodado, sendo esse risco maior quanto menor for a 
TFG. Para saber mais detalhes sobre essa condição, 
leia o capítulo sobre injúria renal aguda.
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7.5.  RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

É um exame utilizado na avaliação de massas, 
artérias e veias renais. Seu principal limitante nos 
portadores de doenças renais é o uso do contraste 
chamado gadolínio. Ele é eliminado pelos rins, então, 
quando a TFG estiver menor que 30 mL/min/1,73 m2, 
o gadolínio pode acumular nos tecidos e provocar 
fibrose dos mesmos, principalmente da pele, mús-
culos, pulmão, coração, o que é denominado fibrose 
sistêmica nefrogênica. É uma condição rara, porém 
possui prognóstico ruim e não existe tratamento 
específico.
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Mapa mental. Aparelho urinário
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Mapa mental. Exame de urina
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QUESTÕES COMENTADAS

Questão 1

(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – 2017) No que tange 
à taxa de filtração glomerular, julgue o item seguin-
te. A taxa de filtração glomerular pode ser estimada 
pela equação de Cockcroft-Gault: (140 – idade em 
anos) x peso em quilos/ 72 x creatinina sérica. No 
caso de pacientes do sexo feminino, multiplica-se 
por 0,85.

	⮦ Certo.
	⮧ Errado.

Questão 2

(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MÜLLER – 2019) Homem de 
54 anos, portador de Hipertensão Arterial Sistêmi-
ca, veio encaminhado à Nefrologia por creatinina 
de 3,2 mg/dL. Em análise do Exame Anormal de 
Sedimentoscopia (EAS), achados decorrentes da 
dilatação dos túbulos coletores em pacientes com 
Doença Renal Crônica são os cilindros:

	⮦ Hemáticos.
	⮧ Graxos.
	⮨ Céreos.
	⮩ Leucocitários.

Questão 3

(HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI – 2019) O padrão-ou-
ro de medida da taxa de filtração glomerular (TFG) 
é a depuração de _______, devido às suas caraterís-
ticas como uma substância que é livremente filtra-
da pelo glomérulo e não secretada, reabsorvida ou 

metabolizada nos túbulos. Assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna do texto:

	⮦ Inulina.
	⮧ Cistatina C.
	⮨ Iotalamato.
	⮩ Creatinina.

Questão 4

(HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO – 2019) No paciente de 72 
Kg, do sexo masculino com 80 anos e insuficiência 
renal crônica que necessita iniciar esquema de an-
tibiótico com dose corrigida e apresenta creatinina 
igual a 3 mg/dL, ao calcular a depuração da creati-
nina, encontraremos valor igual a:

	⮦ 10.
	⮧ 20.
	⮨ 30.
	⮩ 40.
	⮪ 50.

Questão 5

(COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO AMAZONAS 
– 2020) Furosemida, diurético usado com frequência 
no tratamento de diversas patologias. Tem sua ação 
em qual região do rim?

	⮦ Membrana Basal Glomerular.
	⮧ Segmento ascendente da alça de Henle.
	⮨ Membrana Basal Tubular.
	⮩ Túbulo Contorcido Proximal.
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Questão 6

(HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE – 2020) Diversos medica-
mentos precisam ter sua dose ajustada de acordo 
com a função renal do paciente, para isso a fórmula 
utilizada costuma ser a de Cockcroft-Gault. Calcule 
o Clearance de Creatinina estimado de uma mulher 
com 60 anos e 72 kg, que apresenta uma creatinina 
sérica de 1,6 mg/dL.

	⮦ 50 mL/min.
	⮧ 62,5 mL/min.
	⮨ 30 mL/min.
	⮩ 47,5 mL/min.
	⮪ 42,5 mL/min.

Questão 7

(INSTITUTO ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA – 2019) Na investigação 
da insuficiência renal aguda, o que indica a presen-
ça de cilindros granulares na análise microscópica 
da urina?

	⮦ Proteinúria glomerular.
	⮧ Necrose tubular aguda.
	⮨ Hematúria glomerular.
	⮩ Nefrite intersticial aguda.
	⮪ Inflamação parenquimatosa.

Questão 8

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – 2018) A estru-
tura renal constituída por células epiteliais especia-
lizadas na secreção de renina é:

	⮦ túbulo contorcido proximal.
	⮧ alça de Henle.
	⮨ aparelho justaglomerular.
	⮩ túbulo contorcido distal.

Questão 9

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – 2020) Para avaliar a 
função renal, o(s) exame(s) seria(m):

	⮦ Creatinina.
	⮧ Taxa de filtração glomerular.
	⮨ Creatinina e Taxa de filtração glomerular.
	⮩ Ureia e Creatinina.
	⮪ Microalbuminúria de 24h.

Questão 10

(PUC – SOROCABA – 2017) Uma mulher de 80 anos, hi-
pertensa e diabética de longa data, é encaminhada 
a um serviço de diálise para iniciar tratamento. Ela 
pesa 55 kg, mede 1,50 m e traz taxa de filtração glo-
merular de 11,8 mL/min, calculado pela fórmula de 
Cockcroft-Gault. Exames adicionais mostram rins 
contraídos no ultrassom e creatinina – 3,3 mg/dL. 
Em relação à estimativa da TFG, pode-se afirmar que:

	⮦ O cálculo derivado de outras fórmulas, como 
MDRD e CKD-Epi, seria mais preciso.
	⮧ O cálculo pela fórmula de Cockcroft-Gault é o 
indicado para essa paciente.
	⮨ Independentemente da fórmula utilizada, o es-
tadiamento da DRC será o mesmo.
	⮩ A creatinina sérica isolada é o melhor marcador 
de filtração glomerular para essa faixa etária.
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GABARITO E COMENTÁRIOS

Questão 1 dificuldade: 

Comentário: Questão conceitual. A afirmativa é corre-
ta. Uma das formas de mensurar a taxa de filtração 
glomerular (TFG) é através das fórmulas Cockcrof-
t-Gault, MDRD e CKD-EPI. O enunciado da questão 
está descrevendo exatamente como é a fórmula de 
Cockcroft-Gault. Contudo, essa é a fórmula mais 
antiga, devendo ser dada preferência para as mais 
atuais (MDRD e CKD-EPI) na prática clínica, pois são 
mais fidedignas (utilize aplicativos para calcular). 
Como essas duas últimas fórmulas não são pos-
síveis de calcular com um papel e caneta, exceto 
se você for um gênio da matemática, a fórmula de 
Cockcroft-Gault é amplamente cobrada em provas 
de residência médica pela simplicidade da fórmula.

 ✔ resposta: ⮦

Questão 2 dificuldade:   

Comentário: Os cilindros urinários são compostos 
por alguma célula ou proteína que se adere a uma 
proteína viscosa presente no epitélio do túbulo renal 
chamado de proteína de Tamm-Horsfall. A presença 
de cilindros céreos indica degeneração tubular crô-
nica, decorrente da dilatação dos túbulos coletores 
em pacientes com Doença Renal Crônica.
Alternativa A: INCORRETA. Os cilindros hemáticos são 
indicativos de glomerulonefrite aguda, pois como o 
próprio nome já diz, são compostos de hemácias. 
Essas hemácias entram nos túbulos a partir de le-
sões na membrana de filtração glomerular.
Alternativa B: INCORRETA. Os cilindros graxos são 
compostos de lipídios. São indicativos de síndro-
me nefrótica.
Alternativa C: CORRETA.

Alternativa D: INCORRETA. São cilindros compostos 
por leucócitos e sugerem uma nefrite intersticial 
aguda.

 ✔ resposta: ⮨

Questão 3 dificuldade:  

Comentário: Existem várias formas de mensurar a 
TFG, sendo o clearance de creatinina na urina de 24 
horas e as fórmulas Cockcroft-Gault, MDRD e CK-
D-EPI as mais utilizadas. No entanto, a creatinina 
não é lançada no fluido tubular exclusivamente pela 
filtração glomerular. Uma parte é secretada pelo 
próprio túbulo. Dessa forma, a TFG (lembre – glo-
merular) acaba superestimada devido à secreção 
tubular (não é só filtração glomerular) da creatinina. 
A melhor substância para medir a TFG seria aquela 
que, uma vez no sangue, é totalmente filtrada pelo 
glomérulo (não tem secreção tubular renal) e não é 
reabsorvida pelos túbulos renais. Essa substância é 
a inulina. Infelizmente, esse exame não é disponível 
na prática clínica, somente para pesquisa científica.

Alternativa A: CORRETA.

Alternativa B: INCORRETA. É uma excelente molécula 
para avaliar a TFG, porém a inulina é melhor.

Alternativa C: INCORRETA. Essa substância é um con-
traste utilizado em alguns exames de imagem. Não 
é utilizada para cálculo da TFG.

Alternativa D: INCORRETA. Não é a substância ideal, 
pois a creatinina é eliminada não apenas pela filtra-
ção glomerular, mas também por secreção tubular. 
Contudo, é a melhor substância endógena que te-
mos até o momento, além de ter um baixo custo.

 ✔ resposta: ⮦
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Questão 4 dificuldade: 

Comentário: A fórmula de Cockcroft-Gault é uma fer-
ramenta utilizada para a mensuração do clearance 
de creatinina, sendo que ela se dá por: Clearance 
de creatinina (mL/min/1,73m2) = (140 – idade) x 
peso (kg) / 72 x creatinina sérica (mg/dL). Se fosse 
uma mulher, teríamos que multiplicar o resultado 
por 0,85. Assim, ao calcular com os valores dados, 
chegaremos a um clearance de aproximadamente 
20 mL/min/1,73m2.
Alternativa A: INCORRETA.
Alternativa B: CORRETA.
Alternativa C: INCORRETA.
Alternativa D: INCORRETA.
Alternativa E: INCORRETA.

 ✔ resposta: ⮧

Questão 5 dificuldade: 

Comentário: A furosemida é um medicamento perten-
cente à classe dos diuréticos de alça (já nos dando 
a resposta). Ele é o diurético com maior potência 
para aumentar a diurese, pois bloqueia um poten-
te cotransportador (Na+K+2Cl−) que é localizado na 
membrana celular luminal do ramo ascendente da 
alça de Henle, aumentando a diurese.
Alternativa A: INCORRETO. Não há medicamento diu-
rético que tenha efeito no glomérulo, até porque a 
função de balanço hidroeletrolítico é majoritaria-
mente tubular.
Alternativa B: CORRETO. Como dito na dica, a furo-
semida tem efeito na alça de Henle bloqueando o 
cotransporte Sódio/Potássio/Cloro.
Alternativa C: INCORRETO. Membrana basal é uma 
estrutura de sustentação dos epitélios.
Alternativa D: INCORRETO. Os medicamentos com 
efeito diurético que agem no túbulo contorcido 
proximal são os inibidores da anidrase carbônica.

 ✔ resposta: ⮧

Questão 6 dificuldade: 

Comentário: Vamos relembrar a fórmula de Cockcrof-
t-Gault para calcular o clearance de creatinina. 140 

– idade (x peso) / creatinina x 72. Sendo homem, 
multiplica o valor por 1. Sendo mulher multiplica o 
valor por 0,85. Ao jogar os dados que a questão nos 
fornece chegaremos ao resultado de 42,5. Reforço 
aqui mais uma vez – não se esqueça de multiplicar 
por 0,85 ao final se for uma mulher. Muita gente cai 
nessa pegadinha.
Alternativa A: INCORRETA.
Alternativa B: INCORRETA.
Alternativa C: INCORRETA.
Alternativa D: INCORRETA.
Alternativa E: CORRETA.

 ✔ resposta: ⮪

Questão 7 dificuldade: 

Comentário: O epitélio tubular renal possui uma pro-
teína de característica adesiva chamada de proteína 
de Tamm-Horsfall. Por vezes, essas proteínas se 
agregam e saem na urina em formato de cilindro 
(cilindro hialino), sendo um achado normal. No en-
tanto, em situações patológicas, as células podem 
se agregar com essa proteína, formando um cilindro 
celular, como, por exemplo, hemácias em pacientes 
com hematúria por síndrome nefrítica, formando 
um cilindro hemático. Ou, no caso da questão, cé-
lulas tubulares mortas e seus restos (necrose tu-
bular aguda) podem se agregar a essas proteínas 
formando um cilindro de aspecto granuloso – são 
os cilindros granulares (ou granuloso).
Alternativa A: INCORRETA. Algumas proteínas pig-
mentadas podem até se ligar à proteína de Tamm-
-Horsfall, formando cilindros granulosos, como a 
hemoglobina, a mioglobina e bilirrubina. No entan-
to, não existem cilindros de proteinúria glomerular.
Alternativa B: CORRETA.
Alternativa C: INCORRETA. A hematúria glomerular 
forma cilindros hemáticos.
Alternativa D: INCORRETA. O cilindro associado a NIA 
é o cilindro leucocitário.
Alternativa E: INCORRETA. O termo “inflamação pa-
renquimatosa” não ficou muito claro, pois pode 
ser de pielonefrite aguda ou de NIA, porém ambos 
apresentam cilindros leucocitários.

 ✔ resposta: ⮧
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Questão 8 dificuldade: 

Comentário: O aparelho justaglomerular é uma es-
trutura do rim ultraespecializada localizada no polo 
vascular do glomérulo formada pelas arteríolas 
aferente e eferente, pequeno segmento da porção 
final da alça de Henle (mácula densa) e matriz me-
sangial. São responsáveis por monitorar o conteúdo 
de sódio e cloro no fluído tubular para poder modu-
lar o fluxo sanguíneo renal (autorregulação renal) 
e liberar renina, ativando o eixo renina-angiotensi-
na-aldosterona.
Alternativa A: INCORRETA. O segmento tubular que 
participa do aparelho justaglomerular é a alça de 
Henle.
Alternativa B: INCORRETA. A alça de Henle até partici-
pa da formação do aparelho justaglomerular, porém 
temos uma resposta mais completa que é a letra C.
Alternativa C: CORRETA.
Alternativa D: INCORRETA. O segmento tubular que 
participa do aparelho justaglomerular é a alça de 
Henle.

 ✔ resposta: ⮨

Questão 9 dificuldade: 

Comentário: Questão fácil que aborda um conceito 
básico: qual o exame adequado para avaliar a fun-
ção renal. A creatinina é utilizada amplamente na 
prática médica para avaliar a função renal uma vez 
que é um produto produzido em uma taxa relativa-
mente constante e proporcional à massa corporal 
do paciente, sendo um produto dadegradação do 
fosfato de creatina. Por ser uma molécula com fil-
tração glomerular constante (e a filtração glomeru-
lar é o que de fato avalia a função renal) e apresen-
tar pouca secreção tubular, ela é considerada um 
bom exame para estimar a função renal na prática 
clínica, apesar de não ser um exame perfeito, pois 
fatores como dieta, degradação muscular e fatores 
genéticos podem causar elevação da creatinina sem 
redução da função renal e fatores como secreção 
tubular aumentada podem causar resultados falso-
-negativos em pacientes com redução da filtração 
glomerular.

Alternativa A: CORRETO. A creatinina é um exame 
adequado na prática clínica para estimativa da 
função renal.
Alternativa B: INCORRETO. A TFG é um cálculo rea-
lizado para descobrir a função renal do paciente, 
levando em conta o valor da creatinina, a idade, a 
raça, o peso e o sexo do paciente. Dessa forma, a 
TFG é um cálculo realizado a partir do valor de crea-
tinina e outras variáveis, e não um exame per se.
Alternativa C: INCORRETO. Como explicado acima, a 
TFG é um cálculo e não um exame.
Alternativa D: INCORRETO. A ureia é um marcador in-
direto da função renal, porém tem ampla variação 
e os túbulos renais podem reabsorvê-la, por isso 
nunca deve ser utilizada isoladamente para inferir 
função renal.
Alternativa E: INCORRETO. A microalbuminúria não 
guarda relação direta com a função renal. Pacien-
tes com doença de lesão mínima, por exemplo, 
apresentam filtração glomerular preservada e al-
buminúria aumentada.

 ✔ resposta: ⮦

Questão 10 dificuldade:  

Comentário: A questão quer saber se o candidato 
sabe utilizar as melhores ferramentas para deter-
minar a melhor estimativa da Taxa de Filtração Glo-
merular (TFG). A creatinina pode variar com gênero 
(masculino ou feminino), idade, grupo étnico, dieta 
e massa muscular, dessa forma as fórmulas MDRD, 
CKD-EPI e Cockcroft-Gault serão sempre melho-
res para avaliar a função renal do que a creatinina 
isoladamente. Dentre as fórmulas, a mais antiga 
é a de Cockcroft-Gault que foi produzida em uma 
época em que o exame de creatinina não era nem 
padronizado entre os laboratórios. Posteriormen-
te vieram novos trabalhos criando novas fórmu-
las com destaque para a MDRD (1999) e CKD-EPI 
(2009) que, portanto, são mais fidedignas da TFG 
do que a de Cockcroft-Gault. A variação pode ser 
tamanha que acaba por mudar a paciente de es-
tágio, dessa forma é preciso estar atento e utilizar 
as mais recentes.
Alternativa A: CORRETA. Veja a explicação acima.
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Alternativa B: INCORRETA. Não é a fórmula mais fi-
dedigna e ainda por cima tem ampla variação em 
pacientes com extremos de idade (muito idosos 
ou muito jovens).
Alternativa C: INCORRETA. A variação da TFG encon-
trada entre as fórmulas pode ter tamanha magnitu-
de que não é incomum que o estágio de DRC seja 
modificado.
Alternativa D: INCORRETA. A creatinina não é utilizada 
isoladamente para medir a TFG.

 ✔ resposta: ⮦


