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ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR ATRAVÉS DA EQUAÇÃO DO ESTUDO MODIFICATION OF 
DIET IN RENAL DISEASE (MDRD) EM PACIENTES NÃO-PROTEINÚRICOS COM DIABETE MELITO TIPO 2 
MILENE MOEHLECKE; CAMPANI RB; LEITÃO CB; MURUSSI M; SILVEIRO SP; ZELMANOVITZ T; AZEVEDO MJ; 
CANANI LH; CAMARGO JL; GROSS JL 
Introdução: Para a detecção da nefropatia diabética é recomendada, além da avaliação anual da excreção urinária de albumina 
(EUA), a estimativa da taxa de filtração glomerular (TFG) com o uso da equação MDRD. Para melhorar seu desempenho, essa 
equação foi recentemente re-expressa, incluindo a creatinina sérica (Crs) com calibração rastreável para ID-MS (isotope dilution 
mass spectrometry). Objetivo: Comparar o desempenho da TFG estimada através da equação original do MDRD (TFGe) com a 
equação MDRD re-expressa (TFGr) em pacientes com diabete melito (DM) tipo 2 não-proteinúricos. Método: A TFGe 
(ml/min/1,73m2) foi calculada como=186x(Crs)-1,154x(idade)-0,203x(0,742 se mulher)x(1,210 se afro-descendente). A TFGr 
emprega a mesma fórmula, substituindo 186 por 175 e usando a Crs calibrada (Jaffé), que foi estimada através de regressão linear 
estabelecida no laboratório: y=-0,236+1,061x. A TFG medida com 51Cr-EDTA (TFGm) foi utilizada como método de referência. 
EUA:imunoturbidimetria. Resultados: Foram avaliados 183 indivíduos, com idade de 63+12 anos, sendo 92 homens, com duração 
DM de 9+7 anos. Cento e trinta e um pacientes eram normoalbuminúricos [EUA 5 (0.1 – 19.1) µg/min] e 52 eram 
microalbuminúricos [56 (20.5-195.3) µg/min]. A média da TFGm foi de 112+27 ml/min/1,73m². As médias da TFGe e TFGr 
foram respectivamente de 84+27 e 90+23 ml/min/1,73m². No teste de concordância de Bland & Altman, a TFGm e TFGr foram 
concordantes (P=0,105), o que não foi observado entre TFGm e TFGe (P: O uso da fórmula do MDRD-r (creatinina calibrada) 
produz uma estimativa mais acurada da TFG quando comparada à equação MDRD original. 
  




