


Objetivo: A doença renal crônica em crian-
ças traz consequências devastadoras e o 
diagnóstico precoce da doença é persegui-
do globalmente. Existem terapias que retar-
dam a necessidade de diálise ou transplan-
te, o que aumenta a importância do diag-
nóstico. Alguns países fazem rastreamento 
compulsório de crianças com exames de 
urina; como alternativa, um escore baseado 
em dados clínicos para identificar precoce-
mente crianças em risco de apresentar 
doença renal crônica pode ser usado. O ob-
jetivo dessa atualização é resumir as evidên-
cias dos programas de rastreamento exis-
tentes no mundo e reportar o resultado 
de um escore desenvolvido em nosso meio 
para diagnóstico precoce da doença em 
crianças. 

Resultados: O Japão pratica triagem obri-
gatória de proteinúria há mais de 30 anos 
em crianças e o achado que a frequência 
de glomerulopatias em das crianças com 
doença renal crônica caiu de 69% para 35% 
sugere que o tratamento precoce de crian-
ças identificadas pelo programa de triagem 
reduziu a ocorrência de glomerulopatias. 
No entanto a estratégia não é custo-efetiva, 

apesar do custo individual das fitas de 
urina ser baixo. Como alternativa, um escore 
de risco nacional foi reportado, com 9 
sinais/sintomas para pré-identificar crianças 
de maior risco. 

Conclusões: Consideradas as dúvidas do cus-
to-efetividade de programes de triagem 
populacional, a ideia de pré-selecionar os 
pacientes de risco no âmbito dos cuidados 
primários de saúde com base em critérios 
clínicos é provavelmente mais promissora do 
que programas transversais de triagem 
baseados apenas na análise de urina. O 
escore nacional, ou outro equivalente, 
merece ser testado em populações mais 
diversificadas.

Palavras-Chave: Doença Renal Crônica, Diag-
nóstico, Criança, Adolescente.

Abstract
Objetivo: Chronic kidney disease in children 
has devastating consequences and early 
diagnosis of the disease is pursued globally. 
Therapies to delay the need for dialysis or 
transplantation exist, which increases the
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importance of diagnosis. Compulsory scree-
ning of children with urinalysis is practiced in 
some countries. Alternatively, a score based 
on clinical data has been developed to identi-
fy children at risk of having chronic kidney 
disease early. The objective of this update is to 
summarize the evidence about existing scre-
ening programs in the world and to report 
the result of a score for early diagnosis of CKD 
in children made in our country. 

Results: Japan has practiced mandatory pro-
teinuria screening in children for more than 
30 years and the finding that the frequency 
of glomerulopathies in children with chronic 
kidney disease has dropped from 69% to 35%, 
suggests that early treatment of children 
identified by the screening reduced the 
frequency of glomerulopathies. However, 
despite the low cost of individual urine strips, 
the strategy is not cost-effective. Alternati-
vely, a national risk score was reported, with 9 
signs/symptoms to pre-identify children at 
higher risk. 

Conclusions: Considering the uncertainties 
about the cost-effectiveness of population-
-based screening programs, the idea of clini-
cally   pre-screening the highest risk patients 
in the setting of primary health care is proba-
bly more promising than cross-sectional scre-
ening programs based on urine analysis. The 
Brazilian score, or another equivalent, deser-
ves to be tested in more diverse populations.

Keywords: Chronic Kidney Disease, Diagno-
sis, Child, Adolescent.

Introdução

A doença renal crônica (DRC), quando ocorre 
na faixa etária pediátrica, determina conse-
quências devastadoras para as crianças aco-
metidas. Pode-se dizer que todos os aspectos 
da vida de uma criança com DRC são profun-
damente alterados pela doença.1 Retardo no 

crescimento e no desenvolvimento neuropsi-
comotor, deformidades ósseas, anemia crôni-
ca, acidose persistente, hipertensão arterial, 
arritmias cardíacas, desnutrição crônica, imu-
nodeficiência, absenteísmo escolar, são 
apenas os sintomas mais conhecidos que 
frequentemente ocorrem nos estágios mais 
avançados da DRC em crianças2. Além das 
graves consequências para os pacientes e sua 
estrutura familiar, a DRC em crianças leva a 
sobrecarga no sistema de saúde, determinan-
do a necessidade do financiamento de tera-
pias complexas e dispendiosas.3, 4

A DRC é progressiva, iniciando-se em quadro 
com disfunção mínima do sistema urinário, 
com poucas repercussões clínicas (estágios 1 
e 2), e progredindo com o tempo, até a perda 
total das funções dos rins (estágio 5), que leva 
à necessidade de terapias de substituição 
renal, com programa crônico de diálise ou 
transplante.5, 6 

O diagnóstico precoce da DRC é um objetivo 
perseguido em todo o mundo como estraté-
gia de prevenção secundária.7 Existem 
evidências convincentes sobre terapias que 
desaceleram a progressão da doença e retar-
dam a necessidade de terapia renal substitu-
tiva (diálise ou transplante), e o diagnóstico 
precoce permite tempo para a adoção desses 
tratamentos, podendo reduzir a morbidade, 
mortalidade, e diminuir os danos à saúde 
comuns aos indivíduos acometidos.8 

No Brasil não há estratégia para descoberta 
precoce da DRC, e os estudos apontam que o 
diagnóstico da DRC é tardio no país, sendo 
frequentemente feito próximo ao momento 
da necessidade do início da diálise. Levanta-
mento epidemiológico nacional revelou dife-
renças regionais importantes na incidência e 
prevalência da DRC em estágio 5 em crianças 
e adolescentes, com maior frequência da 
doença nas regiões Sul e Sudeste.9 Essas dife-
renças podem ser devidas a mudanças das 
famílias de região de origem em busca dos 
centros mais preparados para o tratamento 
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da DRC. Porém não é possível excluir que nas 
regiões com menor incidência e prevalência, 
haja perda de pacientes por dificuldade de 
acesso aos serviços de saúde de crianças que 
poderiam ser beneficiadas pelo tratamento e 
não chegam a receber o diagnóstico de DRC. 
Além disso, observam-se contrastes na idade 
em que o diagnóstico é feito e no perfil etioló-
gico da DRC, que em conjunto sugerem a 
existência de diagnóstico tardio e incomple-
to, particularmente nas regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste do país. Foi evidenciado 
que a causa mais frequente de DRC no país é 
indeterminada. Além disso, o tempo entre o 
diagnóstico da DRC e o início do tratamento 
dialítico foi de 0,5±1,7 anos nas regiões Norte e 
Centro-Oeste, 0,8±2,2 anos no Nordeste e 
4,5±5,7 anos no Sudeste. Esses dados suge-
rem que o diagnóstico é incompleto na maio-
ria das vezes, e feito apenas em fases mais 
avançadas da DRC (fase pré-dialítica), nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.9

Dada a importância do diagnóstico precoce 
da DRC, alguns países adotam estratégia de 
rastreamento e submetem toda a população 
a exames de urina, de sangue, ou de imagem. 
Essa conduta apresenta custo não desprezí-
vel, e a relação custo-benefício é motivo de 
discussão ainda.7 

Frente à dificuldade enfrentada no diagnósti-
co da DRC em nosso meio, e às incertezas 
acerca das estratégias de rastreamento de 
toda população, um escore, baseado apenas 
em dados clínicos, poderia ajudar a identifi-
car precocemente os pacientes pediátricos 
com maior risco de apresentar DRC. Essa 
estratégia permitiria selecionar quais pacien-
tes com base em critérios clínicos e poderia 
servir para eleger os indivíduos que devem 
ser submetidos à avaliação clínica, laborato-
rial, e de imagem mais complexa para afastar 
ou confirmar a existência da DRC, simplifi-
cando e reduzindo o custo da triagem.

O objetivo dessa atualização é resumir as 

evidências acerca dos programas de rastrea-
mento existentes no mundo e relatar o resul-
tado de um escore para diagnóstico precoce 
da DRC em crianças feito em nosso meio.

Resultados

Programas de rastreamento populacional

Programas de triagem populacional para 
detectar DRC estão em vigor em países 
asiáticos há muitos anos, envolvendo tanto 
crianças como adultos, com coletas de urina 
e/ou sangue em amostras transversais reali-
zadas em idades pré-estabelecidas. Os pro-
gramas, no que diz respeito os pacientes 
pediátricos, estão resumidos na Tabela 1.7 
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Tabela I – Resumo dos programas asiáticos de rastreamento para DRC em pediatria.

1974

1990

1998

Japão

Taiwan

Coréia do Sul

Anual

Bianual

Anual

Repete se positivo. Duas amostras 
com proteinúria é resultado positivo

SeguimentoFrequênciaPaísInício

Repete em 10-15 dias se positivo. 
Pressão arterial aferida em todos 
estudantes

Repete se positivo. Exame 
microscópico de urina se positivo

O Japão é o país líder no mundo nessa estra-
tégia e os trabalhos avaliando a triagem 
naquele país são mais numerosos e represen-
tam o que ocorre no continente. O Japão tem 
um sistema de rastreamento de doenças 
renais e a triagem obrigatória de proteinúria é 
praticada por mais de 30 anos em crianças 
em idade escolar, e igualmente em todos os 
adultos que estão no mercado de trabalho. 
Nos adultos com mais de 40 anos a dosagem 
da creatinina sérica também é feita. Como 
resultado positivo do programa, foi apontado 
que a incidência de DRC estágio 5 por doen-
ças glomerulares diminuiu e a taxa de enca-
minhamento precoce ao médico aumentou 
anualmente.5, 10 

Especificamente em crianças, triagem esco-
lar anual obrigatória para anormalidades 
urinárias começou no Japão em 1973. As 
amostras de urina são coletadas em casa, na 
primeira urina da manhã, e as crianças que 
testam positivo são convidadas a repetir o 
procedimento. Aqueles com anormalidades 
persistentes são investigados mais detalha-
damente. 

Murakami et al. reportaram dados de 
7.349.928 amostras de urina obtidas em 
Tóquio de cerca de 380.000 alunos do ensino 
fundamental e 120.000 alunos do ensino 
médio com mais de 13 anos entre 1974 e 1986. 
O teste inicial de urina revelou proteinúria em 
0,6% em crianças do ensino fundamental e 
0,9% no ensino médio, enquanto a proteinú-
ria persistente (2/2 espécimes) foi observada 
em apenas 0,1% dos alunos do ensino funda-
mental e 0,4% dos alunos do ensino médio.7, 11

Em outro estudo, Kitagawa reportou resulta-
dos de biópsia renal em 993 pacientes que 
foram identificados pela triagem populacio-
nal por apresentarem proteinúria e/ou hema-
túria assintomática. O número de crianças 
que foram selecionados para identificar esse 
número de pacientes não foi informado, e 
35% desses pacientes (346/993) foram diag-
nosticados com Nefropatia por IgA. Os auto-
res, em defesa da utilidade do programa de 
rastreamento populacional, sugerem que 
crianças com hematúria e/ou proteinúria 
assintomática podem ter biópsia renal altera-
da em elevada frequência e também que os 
casos mais graves correspondem àqueles 
com proteinúria, associada ou não a hematú-
ria.12

Imai et al. reportaram dados do Relatório de 
1999 do Registro Nacional Japonês sobre DRC 
estágio 5, que revelou que glomerulopatias 
foram observadas como etiologia da DRC em 
35% das crianças. Este número contrasta com 
os 69% reportados entre 1978 e 1980, e os 
autores sugerem que o encaminhamento 
precoce e a intervenção para glomerulopa-
tias em crianças japonesas identificadas pelo 
programa de triagem pode ter reduzido a 
ocorrência de DRC por essa causa.10 

Na busca de revisar os dados de custos dos 
programas de triagem para diagnóstico da 
DRC na população adulta, em metanálise 
publicada em 2014, foram analisados 9 estu-
dos que preencheram os critérios de inclusão, 
sendo 8 avaliando o custo-benefício da tria-
gem exclusivamente pela proteinúria e 2 que 
avaliaram a triagem com Taxa de Filtração 
Glomerular estimada (TFGe). Para triagem de 



proteinúria, o custo-benefício incremental 
variou de US$ 14.063 a US$ 160.018/ano de 
vida ajustado pela qualidade (QALY) na popu-
lação geral, sendo US$ 5.298-$ 54.943/QALY 
na população diabética, e $ 23.028-$ 73.939/-
QALY na população hipertensa. Para triagem 
utilizando TFGe, um estudo relatou um custo 
de $ 23.680/QALY na população diabética e a 
faixa nos 2 estudos na população geral foi de 
US$ 100.253 a US$ 109.912/QALY. A incidência 
de DRC, taxa de progressão e eficácia da tera-
pia medicamentosa foram os principais fato-
res de custo-efetividade e os autores sugeri-
ram que o rastreamento para DRC pode ser 
custo-efetivo em populações com maior inci-
dência de DRC, rápidas taxas de progressão e 
terapia medicamentosa mais eficaz. Ainda 
como conclusão foi sugerido que a triagem é 
custo-efetiva em pacientes com diabetes e 
hipertensão.13 

Especificamente em crianças, um trabalho 
publicado há mais de uma década reporta a 
avaliação da relação custo-efetividade de um 
programa de rastreamento da DRC baseado 
em coletas transversais de urina em toda a 
população. Os custos e eficácia esperados 
para a estratégia de não triagem foram $0 
porque nenhum recurso foi usado e nenhum 
caso de DRC foi diagnosticado. A estratégia 
de triagem mostrou o custo por fita dipstick 
de US$ 3,05. Contabilizando as frequências de 
verdadeiro-positivo e falso-positivo no 
primeiro exame, 14,2% dos pacientes necessi-
taram de uma segunda fita, elevando o custo 
esperado da estratégia de triagem para US$ 
3,47 por paciente. Considerando-se a taxa de 
diagnóstico de 1 caso de DRC por 800 selecio-
nados, a relação custo-benefício incremental 
foi de $ 2.779,50 por caso diagnosticado. Os 
autores concluem que, apesar do custo indi-
vidual das fitas de urina ser baixo, a estratégia 
como um todo não é custo-efetiva e sugerem 
que a decisão da Academia Americana de 
Pediatria, que abandonou a recomendação 
desse programa desde 2007 foi adequada. 
Sugerem finalmente que médicos devem 

considerar a relação custo-benefício dos pro-
cedimentos de cuidados preventivos para 
fazer melhor uso dos recursos disponíveis.14

Construção de um escore clínico para identi-
ficação precoce da DRC

Um escore de risco baseado em dados clíni-
cos (história clínica, sinais, sintomas e antece-
dentes pessoais e familiares) foi gerado em 
nosso meio para identificar de maneira pre-
coce crianças com diagnóstico estabelecido 
de DRC. Em estudo caso-controle, uma 
amostra nacional representativa e multicên-
trica (8 centros representando todas regiões 
geográficas do país) envolveu 752 pacientes. 
Os casos do estudo (n = 376) eram pacientes 
com DRC, com mediana de Taxa de Filtração 
Glomerular estimada (TFGe) em 37 (IQR = 22 a 
57) ml/min/1,73 m2, enquanto o grupo contro-
le (n = 376) foi composto por crianças que 
eram acompanhadas por condições agudas 
não renais em amostra pareada por idade, 
sexo e por centro de tratamento. Foram 
excluídas como controles as crianças com 
anormalidades urinárias de proteína, leucóci-
tos e hemácias, detectadas por meio de fita 
reagente (Dipstick) e aquelas portadoras de 
desnutrição, que foi definida em crianças 
com valor de escore-Z inferior a 2 desvios-pa-
drões em pelo menos um dos indicadores 
antropométricos eleitos (Peso/Idade e Estatu-
ra/Idade). Além disso, crianças que tinham 
doenças crônicas de qualquer órgão ou siste-
ma também não foram consideradas elegí-
veis para compor o grupo controle. Os 
responsáveis pelas crianças de ambos os 
grupos (casos e controles) responderam a um 
questionário com 57 questões (com resposta 
sim/não/não sei) sobre variáveis potencial-
mente associadas com DRC. Como resulta-
dos, foram desenvolvidos dois modelos de 
regressão logística multivariável para predi-
zer o risco de DRC. No primeiro modelo, foi 
incluída informação acerca de ultrassonogra-
fia fetal, e como essa informação pode não 
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estar disponível em 100% dos pacientes, foi gerado um segundo modelo, sem incluir essa vari-
ável. Em cada um dos dois modelos desenvolvidos nesse estudo, nove fatores foram revelados 
como preditores da DRC.15  Os resultados desses modelos estão resumidos na Tabela 2.

Tabela 2 – Variáveis significantes nos modelos de predição do risco para DRC em criança

Ter mal formação urinária no US pré-natal

História de Infecção urinária recorrente

Achatamento da curva de crescimento

História de hipertensão

Jato urinário anormal

História de Poliúria

História de urina com espuma

Noctúria

História de edema de face e membros

4,4

3,1

2,7

1,9

1,9

1,8

1,6

1,4

1,3

0,8

0,4

0,5

0,4

0,7

0,5

0,4

0,4

0,4

pErro padrãoCoeficienteSinal

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,004

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

A – Modelo I incluindo ultrassom pré-natal

B – Modelo II sem incluir ultrassom pré-natal

História de Infecção urinária recorrente

Achatamento da curva de crescimento

Jato urinário anormal

História de Poliúria

História de hipertensão

História de urina com espuma

História de edema de face e membros

Noctúria

Internação hospitalar no período neonatal

2,9

2,6

2,0

1,9

1,8

1,5

1,1

1,1

0,9

0,4

0,5

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

pErro padrãoCoeficienteSinal

<0,001

<0,001

0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,002

0,001

0,001



Discussão
Mesmo que a importância do diagnóstico 
precoce da DRC em crianças seja um con-
senso, esse ainda não é um objetivo plena-
mente atingido nos dias atuais. Na maioria 
dos países a descoberta da DRC em 
pacientes pediátricos, ou se dá apenas em 
casos graves com doença avançada, ou 
pode nunca ocorrer o que leva a aumento 
na mortalidade de crianças.16

As estratégias de rastreamento populacio-
nal com fitas de urina, conquanto adota-
das há muito tempo em países asiáticos, 
não ganharam o resto do mundo. Há dúvi-
das se apenas a proteinúria ou se hematú-
ria também devem ser preditores da 
DRC.17 Além disso, os exames realizados 
de maneira transversal, quando alterados, 
frequentemente revelam resultados nor-
mais na segunda amostra. Até a higiene 
genital pode alterar resultados de coleta 
domiciliar de urina, o que aumenta o leque 
de incertezas quanto a efetividade dessa 
estratégia.18

O argumento de maior peso aventado em 
defesa do programa Japonês de triagem 
para diagnóstico precoce de DRC em 
crianças é a redução da proporção de 
pacientes com doenças glomerulares nos 
levantamentos mais recentes sobre a etio-
logia da doença em crianças com DRC em 
estágio 5. Argumenta-se que o programa 
teria permitido o diagnóstico de pacientes 
em fase precoce e que o tratamento apro-
priado teria logrado reduzir a progressão 
da DRC em crianças com doenças 
glomerulares10. Entretanto, há diferenças 
entre os países na etiologia da DRC que 
podem ter várias causas, incluindo diferen-
ças genéticas e/ou ambientais.19 Além 
disso, como ocorreu no mundo todo, o 
estilo de vida dos japoneses nos últimos 
anos tem mudado, e o perfil de doença 
renal na população como um todo apre-
sentou queda nas doenças glomerulares e 
aumento de nefropatia diabética e nefros-

clerose hipertensiva.16 Nesse cenário é impos-
sível explicar as mudanças observadas na 
etiologia da doença apenas pelo programa 
de triagem diagnóstica.

A opinião favorável aos programas de triagem 
populacional não é compartilhada global-
mente. A maior preocupação é se a adoção 
da triagem urinária programas é custo-efeti-
va. Ademais, se para aumentar e eficácia da 
estratégia, for necessário incluir exames de 
sangue (dosagem de creatinina) ou de 
imagem (ultrassonografia), as dúvidas acerca 
da custo-efetividade serão ainda maiores.

Numa situação de recursos finitos para a 
saúde, que é a realidade na maioria do globo, 
a estratégia de pré-selecionar indivíduos de 
maior risco por meio de dados clínicos 
apenas parece interessante. A utilização de 
um escore clínico para identificar os casos 
difere daquela adotada nos países que sub-
metem toda população de crianças a exames 
subsidiários, pois prevê a elaboração de um 
escore simples, baseado em dados clínicos, 
que poderiam ser obtidos no nível da atenção 
básica e, consequentemente, selecionar 
crianças com maior risco de ter DRC. Assim, 
esses pacientes seriam encaminhados para 
investigação clínica, laboratorial e de imagem 
mais detalhada, com diminuição de custos e 
uso racional dos recursos disponíveis para o 
diagnóstico da DRC em crianças e adolescen-
tes. No caso reportado nessa revisão,15 os 
sinais clínicos que nos modelos foram revela-
dos como preditores de diagnóstico de DRC 
no escore descrito podem ser categorizados 
em 4 grupos: a) os indicadores de malforma-
ções dos rins e do trato urinário (ultrassono-
grafia pré-natal com anormalidade do trato 
urinário, histórico de infecção do trato uriná-
rio e fluxo urinário anormal), b) a interrupção 
do crescimento, c) sintomas de perda de con-
centração urinária (poliúria e noctúria) e, d) 
sintomas urinários inespecíficos (edema e 
hipertensão). 
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A descoberta e a elevada importância dos 
sintomas que denotam malformações do 
trato urinário nesse escore não é surpreen-
dente. A principal etiologia da DRC na 
maioria dos estudos são essas malforma-
ções, assim como na amostra usada para 
construção do escore, na qual representa-
ram 48% dos casos. 

Outra característica interessante do escore 
foi que a perda da capacidade de concen-
tração urinária se destacou como um dos 
fatores para o diagnóstico precoce da DRC. 
Este resultado concorda com os relatos de 
Garcia-Nieto et al, que também reporta-
ram que a perda da capacidade de con-
centração renal era um marcador de TFG 
reduzida em um grupo de crianças com 
DRC.20 Esse achado pode ser devido à 
falta de resposta das células principais nos 
túbulos distais à ação da vasopressina, 
como sugerido por Pedersen.21 Esses auto-
res constataram que pacientes com DRC 
apresentam redução da concentração 
urinária em comparação com indivíduos 
de controle saudáveis. Eles atribuíram 
esses achados a uma resposta anormal-
mente diminuída no eixo AVP-c-AMP-A-
QP2.21

Outro achado relevante observado em 
ambos os modelos revelados no desenvol-
vimento do escore foi o retardo de cresci-
mento. Diferentes causas contribuem para 
o retardo do crescimento em crianças com 
DRC, e os resultados desses modelos suge-
rem que esse sintoma pode ocorrer preco-
cemente e deve ser considerado como 
sinal de alerta importante para o diagnós-
tico da doença.22

Finalmente, o número de indivíduos com 
etiologia indeterminada na amostra desse 
escore (11%) é maior do que em outros 
estudos, e este é exatamente mais um 
motivo para justificar a necessidade da 
presente pesquisa, uma vez que parte dos 
diagnósticos de causa desconhecida pode 

refletir uma demora na suspeita do diagnósti-
co.9

Todos os sinais revelados nesse escore 
quando considerados separadamente têm 
papel biológico plausível para funcionar 
como marcadores de risco, e nenhum deles é 
uma nova descoberta. Em serviços de cuida-
dos secundários e terciários, crianças com 
tais sinais e sintomas habitualmente terão 
investigação que envolve provas de função e 
morfologia do aparelho urinário incluída. No 
entanto, o ambiente ideal para o diagnóstico 
precoce da DRC é a rede de saúde básica, e 
para tanto, os profissionais de saúde preci-
sam aventar a possibilidade da doença para 
agir na sua investigação específica. Como os 
sinais clínicos da fase inicial da doença são 
pouco evidentes, um alto nível de suspeição é 
necessário, o que nem sempre ocorre, dada a 
habitual sobrecarga de trabalho enfrentada 
por esses profissionais. Nessa situação, a utili-
zação sistemática de um escore dessa natu-
reza pode ser potencialmente benéfica na 
identificação de casos de maior risco. 

A magnitude dos coeficientes de regressão 
no primeiro modelo do escore descrito 
mostra que a influência de cada variável não 
é uniforme quanto à probabilidade de estar 
associada ao diagnóstico de DRC. Assim, 3 
variáveis (malformação do trato urinário na 
ultrassonografia pré-natal, infecção do trato e 
achatamento da curva de crescimento), 
quando presentes separadamente, foram 
associadas a risco superior a 50% de ter DRC, 
e qualquer combinação de duas destas variá-
veis resulta em chance maior que 90% de 
DRC. As outras seis variáveis (poliúria, noctú-
ria, fluxo urinário anormal, história de hiper-
tensão, urina espumosa e edema) são, cada 
uma delas, associadas a risco de DRC inferior 
a 50% e qualquer combinação de 3 dessas 
resulta em um risco maior que 90% de DRC. 
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Um escore dessa natureza, se tiver valida-
ção comprovada em outras amostras 
populacionais, teria impacto direto na 
administração de recursos disponíveis 
para o controle da DRC. No caso do Brasil, 
o Sistema Único de Saúde responde pelo 
financiamento de mais de 90% de todo 
tratamento dialítico crônico no país e, por-
tanto, as informações que contribuam 
para aperfeiçoar o gerenciamento dessa 
dispendiosa modalidade de tratamento 
são potencialmente benéficas.

Testar a eficácia de qualquer programa de 
triagem, seja com uso de análise da urina 
ou com o emprego de um escore clínico, 
vai demandar estudos que envolvem 
dados de longo prazo sobre incidência da 
doença e prevalência de DRC em estágio 5 
em período de ampla utilização da estraté-
gia. Numa era em que o estilo de vida 
muda com rapidez, os esforços para preve-
nir e reduzir o impacto de doença renal 
crônica deve se concentrar em uma abor-
dagem não invasiva, multifacetada de tria-
gem, que inclui avaliação para obesidade e 
hipertensão. Uma abordagem incluindo a 
noção de pré-selecionar com base em 
critérios clínicos os pacientes de maior 
risco no âmbito dos cuidados primários de 
saúde é provavelmente mais eficaz do que 
programas transversais de triagem basea-
dos apenas na análise de urina16 e o escore 
nacional, ou outro equivalente, merece ser 
testado em populações mais diversifica-
das.
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