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Epígrafe 
 

 

 

“Cada uma das pessoas deste planeta, carrega 

inconscientemente dentro de si uma história de 

seus antigos ancestrais, porque dentro dos genes 

de cada um de nós, indelével, está um registro de 

nosso passado na África”. 

 

The Incredible Human Journey 1 of 5 – Out of 

Africa –BBC. 



 

 

 

Resumo 
 

Introdução: Na população norte-americana, os níveis séricos de creatinina em negros são 

habitualmente maiores do que na população branca, pois estes possuem reconhecidamente 

maior massa muscular. Esta diferença justificou a partir do ano de 2006, o emprego nos 

Estados Unidos da América de um ajuste pela raça quando se utiliza as fórmulas para a 

estimativa das taxas de filtração glomerular (TFG). Questionamos se este ajuste pode ser 

empregado na população brasileira cuja origem e miscigenação são bastante diferentes da 

população norte-americana, sem a criação de um viés. Objetivo: O objetivo principal do 

presente estudo foi de avaliar e comparar os níveis séricos de creatinina em brancos, pardos e 

negros em uma amostra da população brasileira discutindo a necessidade do uso ajuste pela 

raça nas fórmulas que empregam a creatinina nesta população. Material e métodos: Os 

resultados foram extraídos de um estudo de população oriundo do Programa Médico de 

Família de Niterói (PMF), RJ. A análise da creatinina foi feita pelo método de Jaffé. 

Compararam-se os níveis séricos de creatinina entre brancos, pardos e negros classificados 

segundo critérios do IBGE. Posteriormente, foram estimadas as TFGs empregando-se a 

fórmula Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) com e sem ajuste 

pela raça. Resultados: Um total de 712 participantes (54,7% do sexo feminino) tiveram seus 

níveis séricos de creatinina analisados. A média de idade da população foi de 43 ± 12 anos. 

Trinta por cento eram brancos, 43 % pardos e 27% negros. A média da creatinina nos homens 

foi maior que a das mulheres (0,99 ± 0,23 mg/dl vs. 0,77 ± 0,17 mg/dl, p<0.001). Entretanto, 

não foram identificadas diferenças significativas nos níveis séricos de creatinina entre brancos 

(0,86 ± 22 mg/dl), pardos (0,87 ± 22 mg/dl) e negros (0,88 ± 25 mg/dl). Os níveis séricos de 

creatinina em mulheres brancas, pardas e negras foram respectivamente 0,76 ± 0,15 mg/dl, 

0,77 ± 0,17 mg/dl e 0,79 ± 0,17 mg/dl. Os valores correspondentes para homens foram 

respectivamente 1,00 ± 0,23 mg/dl, 0,98 ± 0,19 mg/dl e 1,01 ± 0,30 mg/dl. Ao se utilizar a 

fórmula da CKD-EPI sem ajuste pela raça, não houve diferença significativa entre brancos, 

pardos e negros. Entretanto, se o ajuste pela raça tivesse sido aplicado, os valores da TFG 

teriam sido significativamente maiores (p< 0,001) resultando em um erro. Conclusão: Não 

houve diferença significativa nos níveis de creatinina sérica entre brancos, pardos e negros na 

população estudada. O emprego do ajuste pelo fator raça na população brasileira poderia 

trazer um viés no cálculo da TFG, superestimando os valores para pardos e negros. Palavras-

chave: creatinina, origem étnica e saúde, taxa de filtração glomerular, medicina de família e 

comunidade. 



 

 

 

 

 

Abstract 
 

 

Background: Serum creatinine levels are usually higher among black people in the United 

States due to increased muscle mass justifying the addition of race adjustment in creatinine-

based equations to estimate glomerular filtration rate (GFR). We speculate if this adjustment 

would create a bias when used in the Brazilian population whose origin and racial admixture 

is quite different from the American people. Objective: The aim of the present study was to 

assess if serum creatinine levels are different between white, brown (mixed-race background) 

and black people in a Brazilian population. Methods: Data were extracted from a community-

based health program in Brazil. We compared serum creatinine levels in self-defined white, 

black and brown adults. Additionally, we also estimated GFR using the Chronic Kidney 

Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equation, with and without race adjustment. 

Results: A total of 712 participants (54.7% females, 43 ± 12 years old) were enrolled. Thirty 

percent of the subjects were white, 43% brown and 27% black. As expected, males had serum 

creatinine higher than females (0.99 ± 0.23 mg/dl vs. 0.77 ± 0.17 mg/dl, p<0.001). However, 

no significant differences were found between whites (0,86 ± 22 mg/dl), brown (0,87 ± 22 

mg/dl) and blacks (0,88 ± 25 mg/dl). Serum creatinine levels for white, brown and black 

females were 0.76 ± 0.15 mg/dl, 0.77 ± 0.17 mg/dl and 0.79 ± 0.17 mg/dl, respectively. 

Correspondent values for males were 1.00 ± 0.23 mg/dl, 0.98 ± 0.19 mg/dl and 1.01 ± 0.30 

mg/dl, respectively. When using the CKD-EPI equation without race adjustment, the eGFR 

was not different between white, brown and black subjects. However, if race-adjustment were 

adopted, estimated GFR values for Blacks would be significantly higher than for Whites 

(p<0.001). Conclusion: No significant differences in serum creatinine levels were found 

between white, brown and black people in this sample of a Brazilian population. It raises the 

question if the race-adjustment in creatinine-based equations for GFR estimation in our 

population would be appropriated. 

Keywords: creatinine, ethnicity and health, filtration rate glomerular, community medicine. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

1.1-DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 
 1.1.1-Panorama da doença renal crônica no Brasil e no resto do mundo 

 

A doença renal crônica (DRC) tem sido recentemente caracterizada como um 

problema de saúde pública por ser uma importante causa de morte e incapacidade laboral. 

Estima-se que a prevalência mundial deste agravo esteja entre 8% e 16% e possua uma 

estreita relação especialmente com os baixos níveis socioeconômicos e educacionais dos 

países em desenvolvimento.
1-3

 Segundo o censo de 2012 da sociedade brasileira de nefrologia 

(SBN), aproximadamente 97.586 pessoas encontravam-se submetidas a algum tipo de 

tratamento dialítico e mais da metade concentrava-se na região sudeste.
4-6

 Neste mesmo ano, 

o Ministério da Saúde brasileiro disponibilizou 1,8 bilhão de reais em recursos para a 

cobertura destas despesas. 

Ainda não existem estudos populacionais brasileiros com grande “poder do estudo” 

que demonstrem a prevalência de pacientes com doença renal crônica, em estágios não 

dialíticos, como ocorre em estudos como o National Health and Nutrition examination Survey 

(NHANES) norte-americano.
7-12

 Na análise deste principal estudo no biênio 2009-2010, cuja 

amostra foi de 5.247 participantes, estimou-se a prevalência da doença renal crônica na 

população adulta, acima de 20 anos, em torno de 15,75%. Acredita-se que, atualmente, mais 

de 26 milhões de norte americanos apresentem esta doença. Por extrapolação demográfica, 

supõe-se que o número de pessoas portadoras de doença renal crônica no Brasil, seja de 15 

milhões. 

 

1.1.2-Causas de doença renal crônica no Brasil 

 

No nosso país, a hipertensão arterial e o diabetes mellitus são as principais causas de 

DRC e de forma conjunta, contribuem com mais de 50% dos pacientes com doença renal 

crônica em diálise (Quadro 1). A idade acima de 60 anos, a doença cardiovascular e a história 

familiar de doença renal são também importantes fatores de risco para a DRC.
13,14
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Quadro 1 - Demonstrativo das causas mais prevalentes de doença 

renal crônica nos pacientes em tratamento dialítico no Brasil. 

Etiologia             Prevalência (%) 

Hipertensão Arterial        33,8 

Diabetes Mellitus        28,5 

Glomerulonefrite        12,6 

Rins policísticos          4,3 

Outros        11,4 

Indefinida          9,5 

Dados: Censo 2012, Sociedade Brasileira de Nefrologia. 

 

 

 

 

1.1.3-Definição de doença renal crônica (DRC) 

A DRC tem por definição taxa de filtração glomerular (TFG) abaixo de 60 

ml/min/1,73 m² de superfície corporal, independentemente da presença de outras alterações 

por um período mínimo de três meses ou TFG acima de 60 ml/min/1,73 m
2
, mas com 

presença de proteinúria/ albuminúria ou hematúria glomerular.
15 

A presença de lesões 

estruturais no parênquima renal, como no diagnóstico radiológico de rins policísticos, é mais 

um critério de classificação para a DRC. 

 

1.1.4-Classificação da doença renal crônica segundo KDOQI e KDIGO 

 

Até 2003, não havia consenso para a classificação e estadiamento da DRC, quando 

então, a National Kidney Foundation (NKF) com um esforço concentrado e através de uma 

força tarefa de especialistas da área, o Kidney Disease Outcomes Quality Initiatives (KDOQI), 

desenvolveu e publicou diretrizes para a DRC incluindo a classificação ainda universalmente 

aceita desta, onde foi subdividida em cinco estágios, usando a TFG estimada e a albuminúria 

(Quadro 2).
16,17

 Em 2012, a classificação da DRC em estágios foi revisada pelo Kidney 

Disease: Improving Global Outcome (KDIGO).
18-20

 Nenhuma modificação foi feita em 

relação à classificação NKF/KDOQI, exceto a subdivisão do estágio 3em 3a e 3b, onde 3a 

refere-se à TFG entre 45 a 59 ml/min/1,73m
2
 e 3b, quando a TFG encontrar-se entre 30 e 44 

ml/min/1,73m
2
.  
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Quadro 2 - Classificação da doença renal crônica segundo critérios 

da NKF/KDOQI. 

Estágio Descrição TFG* 

1 

Lesão renal com TFG normal 

ou aumentada e 

microalbuminúria** 

> 90 

2 

Lesão renal com TFG 

levemente diminuída e 

microalbuminúria 60 – 89 

3 
Lesão renal com TFG 

moderadamente diminuída 30 – 59 

4 
Lesão renal com TFG 

gravemente diminuída 15 – 29 

5 Falência funcional renal < 15 

        *TFG, taxa de filtração glomerular em ml/min/1,73 m² de superfície corporal.  
        **A presença darelação urinária albumina/creatinina > 30 mg/g, confirma o diagnóstico de DRC 

independentemente da TFG. 

  

1.2-TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR (TFG)  

1.2.1-Importância da creatinina para o cálculo da taxa de filtração glomerular  

A TFG pode ser medida diretamente por métodos considerados referências ou 

“padrão-ouro” que empregam substâncias tais como a inulina ou marcadores radioisotópicos, 

porém são mais onerosos e de difícil aplicabilidade na prática clínica.
21

 A dosagem da 

creatinina sérica tem sido a mais utilizada como marcador endógeno há décadas, pois ela é 

totalmente filtrada, não reabsorvida e minimamente secretada pelos túbulos renais, bem como 

tem uma estável concentração plasmática e é liberada na circulação a uma taxa constante. 

Trata-se de um composto nitrogenado, de 113 daltons, com estrutura derivada do 

metabolismo irreversível do peptídeo armazenado no músculo esquelético chamado creatina 

(Figura 1), sendo dosada pelos métodos: colorimétrico ou enzimático.
21-25

 Considerando que 

98% de toda a creatina está presente nos músculos e que estes apresentam concentração 

intracelular estável deste peptídeo, podemos inferir através da fórmula de equivalência de 

Bürger que a creatinina representa de forma indireta, a massa muscular do indivíduo sadio, 

expressa como: massa muscular (Kg) / creatinina urinária (g).
26

 Os métodos utilizados para a 

dosagem da creatinina sérica apresentam limitações decorrentes da interferência de 

substâncias exógenas e endógenas na dosagem dos níveis séricos de creatinina.  
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O método de Jaffé (ácido pícrico em solução alcalina) é a técnica laboratorial mais 

utilizada. Por este método, a creatinina pode ser superestimada em até 25%, devido à presença 

de cromogênios. Por este motivo e especialmente em trabalhos científicos fez-se a opção do 

uso da creatinina padronizada. O National Institute of Standards and Technology (NIST) 

disponibiliza material calibrado pelo método de referência de diluição isotópica seguida por 

espectrometria de massa para a calibração da creatinina (padronização), método considerado 

rastreavel e mais acurado.
27-29

 A creatinina, portanto, é largamente utilizada para estimativa da 

TFG por ser um marcador endógeno, cuja análise laboratorial é de baixo custo e fácil 

execução. Entretanto, a TFG estimada pelas fórmulas que empregam os níveis séricos da 

creatinina pode ser diferente da medida direta quando utilizamos a análise do clearance de 

substâncias como, por exemplo, o iotalamato de meglumina.
28

 Por este motivo, em estudos 

multicêntricos, as validações das acurácias das fórmulas geradas são cotejadas pelas medidas 

diretas da TFG utilizando-se o clearance renal de substâncias consideradas “padrão-ouro”.
28,29

 

  

          

            Figura 1- Ciclo da creatinina. 
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1.2.2-Medidas e fórmulas baseadas na creatinina para o cálculo da TFG 

O primeiro método utilizado para avaliar a função renal foi o cálculo do clearance ou 

depuração da creatinina que guarda estreita correlação com a TFG. Para o cálculo do 

clearance de creatinina é necessária dosagem do nível sérico de creatinina, dos níveis 

urinários de creatinina e do volume urinário, coletados em urina de 24 horas, empregando a 

seguinte fórmula: TFG (ml/min/1,73 m
2
) = [creatinina urinária × volume urinário (ml/min)] / 

creatinina sérica/ área de superfície corporal.
30-33

 

Este cálculo tende naturalmente a superestimar a TFG em até 15%,
33

 em pessoas com 

função renal normal, devido à excreção tubular de creatinina. Nas fases mais avançadas da 

doença renal crônica, a excreção tubular de creatinina contribui para uma estimativa 

proporcionalmente ainda maior da função renal. Além de superestimar a TFG, o clearance de 

creatinina apresenta outras limitações, como a coleta incorreta do volume urinário nas 24 

horas, que o torna ainda menos acurado.  

Na década de 1970, Cockcroft e Gault
34

 desenvolveram uma fórmula inovadora para 

estimar o clearance de creatinina a partir dos níveis séricos de creatinina sem necessidade de 

coleta urinária. Para isso levaram em consideração a idade, o sexo e o peso, variáveis que 

influenciam o nível sérico de creatinina independente da TFG, pois a geração de creatinina 

depende primariamente da massa muscular do indivíduo. Por essa fórmula, clearance da 

creatinina = [(140 – idade) x peso/ (72 x creatinina sérica)] x 0,85 (se o paciente fosse do sexo 

feminino), onde clearance da creatinina é expresso em ml/min, a idade em anos, o peso em 

Kg, e a creatinina sérica em mg/dl. Enquanto a fórmula de Cockcroft e Gault servia para 

estimar o clearance da creatinina baseada no gênero, peso, idade e nível sérico de creatinina, 

outras fórmulas foram posteriormente desenvolvidas para estimar diretamente a TFG a partir 

da medida da creatinina sérica em indivíduos que haviam sido submetidos à medida direta da 

TFG por métodos considerados “padrão-ouro” para tal avaliação.  

A partir dos dados extraídos do NHANES,
35

 identificou-se que na população norte 

americana, a creatinina sérica nos negros era maior (média de 1,01 mg/dl nas mulheres e l,25 

mg/dl nos homens) que nos brancos (média de 0,97 mg/dl nas mulheres e 1,16 mg/dl nos 

homens) e nos de origem hispânica (média de 0,86 mg/dl em mulheres e 1,07 mg/dl em 

homens). 

 Tal diferença foi atribuída à maior massa muscular entre os negros. Neste país, outros 

estudos demonstraram que o índice de massa corporal (IMC), o percentual de massa corporal 
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livre de gordura, o biótipo e a conformação corporal foram significativamente diferentes entre 

negros e não negros.
 36,37

 

No caso mais específico dos indivíduos da raça negra estes possuem um habito 

corporal com tendência ao tipo mesomórfico/ectomórfico, que se caracteriza por uma 

aparência quadrada, cabeça cúbica, ombros e peito largo e abdome pequeno. Pode haver 

grande envergadura com predomínio de músculos, ossos e tecido conectivo em detrimento ao 

percentual de gordura corporal.
38-40

  

 A partir dos resultados dos estudos do NHANES, percebeu-se a necessidade da 

introdução do ajuste para as diferenças raças nas fórmulas para estimativa da TFG a partir da 

creatinina sérica. A fórmula de Levey simplificada, na maioria das vezes mencionada como 

do estudo Modification of Diet in Renal Disease (MDRD),
41-43

 foi gerada no ano de 1999 a 

partir dos dados de um estudo com 1.628 pacientes portadores de DRC que visava avaliar os 

efeitos da restrição proteica sobre a progressão da doença. Naquele estudo, todos os pacientes 

foram submetidos à medida direta da TFG pela depuração de iotalamato, considerado um 

método “padrão-ouro”. Estes pacientes também foram submetidos à medida da creatinina 

sérica simultaneamente. A partir da creatinina sérica, foi então estimada a TFG, com ajustes 

para as variáveis que, independentemente da função renal, mais influenciavam no nível sérico 

da creatinina. Tais variáveis foram o gênero, a idade e raça (negro ou não negro) onde a TFG 

(ml/min/1,73m²) = 186 x (creatinina sérica)
-1.154 

x (idade)
-0,023 

x 0,742 (se o paciente for do 

sexo feminino) x 1.212 (se o paciente for negro). A fórmula foi reexpressa em 2005, 

considerando a padronização laboratorial da dosagem da creatinina, onde a TFG (ml/min/1.73 

m
2
) = 175 x (creatinina sérica)

–1,154 
x (idade)

–0,203 
x 0,742(se o paciente for do sexo feminino) 

ou x 1,212 (se o paciente for negro) quando se usou a creatinina padronizada. Os valores e 

resultados da MDRD apresentaram mais acurácia do que a fórmula de Cockcroft-Gault, 

mesmo após o ajuste por área de superfície corporal, ou a medida do clearance da creatinina 

com urina de 24 horas, que usualmente superestima a TFG devido à secreção tubular renal 

aumentada de creatinina nas fases avançadas da DRC. 

Até recentemente, a fórmula MDRD era aceita como a mais apropriada para estimativa 

da TFG em adultos. Entretanto, alguns vieses foram apontados em relação ao desenho do 

estudo, especialmente o número reduzido de pessoas da raça negra e apenas a validação 

interna da fórmula em pessoas com diagnóstico de DRC.  

Interrogava-se, à época se esta fórmula poderia ser aplicada em populações saudáveis. 

Uma nova fórmula foi gerada, a Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-

EPI),
44-46

 derivada de um pool de 10 estudos, englobando pacientes com DRC e indivíduos 
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saudáveis, todos com medida direta da TFG pela depuração de iotalamato. As fórmulas foram 

desenvolvidas inicialmente a partir de 5.504 indivíduos, com validação interna em outros 

2.750 e, validação externa a partir dos dados de um pool de outros 16 estudos envolvendo 

3.896 participantes. No estudo original, demonstrou-se por esta nova fórmula, um aumento da 

TFG, na média, de 9,5 ml/min/1,73m², com a consequente queda de 1,6% da prevalência de 

DRC comparada com o estudo da MDRD, especialmente reduzindo o número de falso-

positivos no estágio 3. Houve a manutenção do emprego do fator de ajuste para raça, porém 

um pouco menor que na MDRD. Na fórmula CKD-EPI, as fórmulas variam conforme o 

gênero e são ajustadas quanto à idade, a raça e a creatinina sérica (Quadro 3). 

 

 

Quadro 3 – Notação matemática da fórmula CKD-EPI para cálculo 

da TFG. 

Gênero Cr* Fórmula para estimativa da TFG** 

Mulher ≤ 0,7 144 x (Cr/0,7)-0,329x 0,933idade [× 1, 159 se negro] 

Mulher > 0,7 144 x (Cr/0,7)-1,209x 0,993idade [× 1, 159 se negro] 

Homem ≤ 0,9 141 x (Cr/0,7)-0,411x 0,993idade [× 1,159 se negro] 

Homem > 0,9 141 x (Cr/0,9)-1.209 x 0,993idade [× 1,159 se negro] 

*creatinina sérica em mg/dl. ** ml/min/1,73m² de superfície corporal 

 

 

 

1.2.3-Acurácia das fórmulas MDRD e CKD-EPI 

 

A partir de dados do estudo Kidney Early Evaluation Program (KEEP), no qual 

116.321 pessoas foram acompanhadas entre 2000 e 2009, foram feitas comparações entre as 

fórmulas MDRD e CKD-EPI para se avaliar qual seria a mais apropriada para estimar a TFG. 

A fórmula CKD-EPI mostrou-se superior à MDRD,
47-51

 especialmente nos indivíduos com 

DRC nos estágios mais precoces, o que levou a NKF a optar pela primeira como a fórmula 

preferencial por ocasião da publicação do KDIGO. 
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1.3-A ANCESTRALIDADE BRASILEIRA 

 

1.3.1-Classificação de raças segundo o IBGE 

 

Estudos antropológicos mundiais demonstram que há pequenas diferenças genéticas 

entre as mais variadas raças espalhadas por todo o mundo.
52

 No Brasil, a formação do povo se 

deve ao entrecruzamento de povos de origem européia, ameríndia e africana contribuindo para 

uma das nações mais miscigenadas de todo o mundo. Questiona-se se os negros brasileiros 

apresentam as características físicas, massa muscular e níveis séricos de creatinina 

semelhantes aos negros norte-americanos. Para compreendermos se estas diferenças dos 

resultados da creatinina sérica acontecem no Brasil, precisamos conhecer como estes 

indivíduos são classificados e quais foram as suas origens.  

No nosso país, utiliza-se a classificação de cor ou raça e está ligada a autodeclaração 

em muitos estudos demográficos do Instituto Brasileiro Geográfico Estatístico 

(www.ibge.gov.br). O IBGE, com base nesta autodeclaração, utiliza os termos: branca, parda, 

preta, amarela e indígena como categorias estruturais. Embora esses termos aparentemente 

refiram-se à cor da pele, na verdade se relacionam a um complexo composto de: cor da pele, 

textura dos lábios, formato do nariz e cabelos atribuídos a cada cor ou raça. De acordo com o 

censo de 2010, 48%, 43% e 8% dos brasileiros se autodeclararam brancos, pardos e pretos 

(atributo-cor), respectivamente. 

 

1.3.2-Ancestralidade brasileira segundo a genética 

 

No seu estudo, Pena e cols.
53,54 

demonstraram que a esmagadora maioria das linhagens 

paternas da população branca (cromossomo Y) do país veio do colonizador português, mas 

que as linhagens maternas (DNA mitocondrial) demonstravam uma distribuição bastante 

uniforme quanto às origens geográficas e raciais: 39% de linhagens europeias, 33% de 

ameríndias e 28% de africanas. Isto comprova que houve intenso cruzamento racial no início 

da formação do nosso povo entre os brancos colonizadores com as ameríndias e asescravas de 

origem africana. 

 Pelas frequências regionais de haplogrupos genéticos africanos e ameríndios 

encontrados em brasileiros brancos e pelas proporções populacionais das várias regiões, 

podemos calcular (com base no censo de 2000) que entre os 91 milhões de brasileiros 
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autodeclarados brancos do país há aproximadamente 30 milhões descendentes de mães 

africanas (‘afrodescendentes’) e um número equivalente de descendentes de mães ameríndias. 

 

1.3.3-Ancestralidade africana dos negros brasileiros 

 

Como exemplo, na cidade de São Paulo, dos 120 negros cujo código genético foi 

testado, apenas 48% apresentavam linhagem paterna africana o restante era européia ou 

ameríndia.
55

 A frequência de ancestrais europeus, africanos e ameríndios em negros na cidade 

do Rio de Janeiro era respectivamente de 43%, 49% e 8%, o que significa que somente a 

metade da carga genética dos negros da cidade tem ancestralidade africana. 

Alguns estudos demonstraram claramente que no Brasil, o fenótipo tem uma limitada 

associação com o grau de ancestralidade africana. No nível individual, qualquer tentativa de 

previsão apenas pela inspeção da aparência física de um negro brasileiro pode conduzir a uma 

conclusão errônea sobre seu grau de ancestralidade africana. 

 

1.3.4-Origens dos escravos africanos no Rio de Janeiro 

 

Para nosso estudo, também foi importante rever as origens dos negros que foram 

trazidos ao Rio de Janeiro. Após fazermos uma revisão histórica, observou-se que este estado 

recebeu uma quantidade expressiva de cativos com uma grande diversidade étnica e 

linguística chamados de “Bantos” que se dividiam em dois grupos: angola-congoleses e 

moçambiques que nos dias de hoje seriam habitantes de Angola, República do Congo e 

Moçambique.  

As fontes históricas consultadas coincidem com um estudo científico que procedeu a 

análise da composição isotópica de estrôncio (DNA geoquímico) presente nas amostras de 

esmaltes dentários de 30 esqueletos encontrados nas escavações do “Cemitério dos pretos 

novos”
56

 encontrados nas escavações do Cais do Valongo após o início das obras do Porto 

Maravilha – Rio de Janeiro.  

 

1.3.5-Diferenças das origens dos escravos brasileiros e norte-americanos 

 

Entretanto, os escravos que foram levados para as Américas do Norte e Central eram 

predominantemente de etnia linguística sudanesa.
57

 Estes se dividiam em três subgrupos 

principais: iorubás, gegês e fanti-ashantis. Este grupo teve origem no que hoje é representado 
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geograficamente pela Nigéria, Benim e Costa do Marfim, na costa da África Ocidental. 

Acrescentamos que o tráfico de escravos na África dependeu de uma série de circunstâncias 

políticas entre as potências mundiais à época (Inglaterra, Portugal e Espanha), seus tratados e 

o controle do oceano Atlântico. Em algum momento, alguns escravos do grupo sudanês foram 

trazidos para Salvador (Bahia) quando houve possibilidade.
64,65

 Nota-se algo de singular na 

aparência e biotipo dos negros de Salvador que difere bastante do restante dos negros 

brasileiros.  

 

1.4-O AJUSTE DAS FÓRMULAS PELO FATOR RAÇA NOS EUA  

 

As fórmulas que estimam a TFG baseadas nos níveis séricos de creatinina como a 

MDRD (Levey simplificada) e CKD-EPI foram desenvolvidas e validadas na população dos 

Estados Unidos da América. Nestas fórmulas, há um fator de correção de acordo com a raça 

(negro ou não negro), já que naquela população, os negros têm creatinina sérica mais elevada 

do que os indivíduos da raça branca, por terem maior massa muscular, para a mesma taxa de 

filtração glomerular. Se tal fator de correção se aplica à nossa população que é altamente 

miscigenada e de origem diferente da norte-americana ainda é uma lacuna de nosso 

conhecimento e objetivo do nosso estudo. Ao redor do mundo, inúmeros trabalhos científicos 

estão sendo desenvolvidos no sentido da aplicação e da validação do fator de ajuste para raça 

utilizado na população norte-americana em negros ou não.
66-80

 

 

1.5-A TENTATIVA DE SE ENCONTRAR UM NOVO MARCADOR- CISTATINA C  

 

  Dadas as grandes dificuldades na classificação dos pacientes quanto ao fator raça, em 

alguns trabalhos internacionais por conta das minorias étnicas ou inconsistências técnicas e 

administrativas quando da coleta do exame, estudiosos tentam estimar e medir a filtração 

glomerular usando fórmulas que não se utilizem da variável raça como na fórmula da cistatina 

C.
81-85

 

A cistatina C, uma proteína básica não glicosilada do grupo dos inibidores das 

cisteino-poteinases, de 13.300 daltons produzida de forma constante por todas as células 

nucleadas, é livremente filtrada pelos glomérulos e, após filtração, é quase que totalmente 

reabsorvida e catabolizada pelas células epiteliais tubulares. A dosagem da cistatina C sérica 

tem se mostrado potencialmente melhor marcador do que a creatinina em vários estudos, 

especialmente em situações limítrofes onde a dosagem da creatinina sérica poderia induzir ao 
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erro por causa da sua secreção tubular ou em pacientes com grande variação do índice de 

massa corpórea, especialmente os pacientes abaixo de 20 e da massa muscular, como aqueles 

com paraplegia ou tetraplegia. Portanto, a dosagem da cistatina C pode ser um meio 

laboratorial de diferenciação para casos de dúvidas no diagnóstico e classificação atuais 

embora com um custo ainda bastante elevado.  

 

1.6-O PROGRAMA DE MÉDICO DE FAMÍLIA EM NITERÓI, RJ  

 

Niterói, cidade da região metropolitana II do Rio de janeiro com o mais alto índice de 

desenvolvimento humano, apresenta taxa acelerada de envelhecimento e consequente 

aumento da morbidade e da carga de doença. Mesmo assim quase a metade da população 

niteroiense é dependente do sistema único de saúde (SUS), a maioria morando em áreas de 

abrangência do programa de médico de família (PMF).  

 O PMF de Niterói foi implantado em 1992 e como características principais deste 

modelo assistencial, podemos citar: o conceito de território, a prioridade na prevenção e 

promoção a saúde, a presença do médico nas decisões tanto preventivas quanto curativas, a 

escolha das populações menos favorecidas pelo poder público e de baixa renda, localizadas 

em áreas de risco para violência urbana onde estas populações residem chamadas de favelas e 

por último a prática do estímulo ao vínculo entre o profissional e seus pacientes e familiares. 

Um importante aspecto da organização do processo de trabalho diz respeito à diretriz do 

vinculo, em especial com a equipe básica que se encontra responsável pelo cuidado daquela 

população. A prevenção e promoção a Saúde se reporta ao controle dos riscos atuais e 

potenciais, trabalhando a proteção a saúde e estabelecendo protocolos assistenciais, mediante 

uma oferta programada de ações de saúde. 

O PMF foi então um cenário propício para estudos epidemiológicos por ter 

monitoramento populacional constante, favorecendo o acompanhamento destas famílias, seus 

vínculos e os riscos associado às heranças genéticas. A similaridade das condições 

socioeconômicas e até raciais em virtude da grande maioria ser da raça negra ou parda, nas 

comunidades estudadas, foi também uma condição muito favorável. 
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Pelo exposto, idealizamos analisar se as diferenças nos níveis de creatinina entre 

brancos, pardos e negros na nossa população seriam similares aos resultados na população 

norte-americana no tocante ao ajuste pelo fator raça e, se haveria necessidade da aplicação 

deste quando utilizamos as fórmulas para a estimativa da TFG. 
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2-Objetivos 

 

 

2.1-PRINCIPAL 

 

 

2.1.1-Analisar e comparar os níveis séricos de creatinina entre brancos, pardos e negros. 

 

 

2.2-SECUNDÁRIOS 

 

 

2.2.1-Comparar a TFG estimada pela fórmula CKD-EPI nos brancos, pardos e negros; 

 

2.2.2-Avaliar se seria apropriado o ajuste pelo fator raça na estimativa da TFG pela 

fórmula CKD-EPI nos indivíduos pardos e negros na população estudada; 

 

2.2.3-Classificar os pacientes quanto à DRC, conforma as diretrizes do KDIGO, 

empregando a fórmula CKD-EPI; 

 

 2.2.4-Analisar a prevalência da doença renal crônica na amostra, com e sem ajuste para 

o fator raça. 
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3-MÉTODOS 

 

3.1-DESENHO DO ESTUDO 

 

Foram incluídos neste estudo os participantes do Projeto CAMELIA (Cardio-

metabólico- renal de agregação familiar em Niterói). 

Este é um estudo observacional, baseado na dosagem da creatinina sérica nos grupos 

raciais classificados pelo IBGE. A classificação fornecida pelo IBGE baseia-se na 

autodefinição dos indivíduos, utilizando os termos ‘branco’, ‘pardo’ e ‘preto’ como categorias 

estruturais. 

Optamos, por razões éticas, em usar o termo “negro” (raça) em detrimento da palavra 

“preto” (cor). 

 Para o presente estudo, foram selecionados todos os pacientes adultos com mais de 20 

anos, classificados pela raça, nos quais a dosagem da creatinina sérica encontrava-se 

disponível. 

Foram feitas comparações das médias de creatinina sérica entre homens e mulheres. 

Também foram comparadas as médias da creatinina de acordo com a raça e faixas etárias. 

 A TFG foi estimada pela fórmula CKD-EPI, pois esta foi criada e validada para grupos 

populacionais sem DRC reconhecida. Foram comparadas as médias da TFG entre brancos, 

pardos e negros. Para os pardos e negros, a TFG foi estimada utilizando a fórmula CKD-EPI, 

com e sem ajuste pelo fator raça.  

 A prevalência da DRC foi calculada segundo critérios da KDIGO (NKF). 

 

3.2-O ESTUDO CAMELIA 

 

 O Projeto CAMELIA, foi concebido com o objetivo geral de investigar a existência de 

agregação familiar de componentes da síndrome metabólica em população adscrita ao 

Programa Médico de Família (PMF) de Niterói- RJ e a evolução da agregação no tempo, a 

correlação de marcadores inflamatórios, cardíacos, renais e hepáticos nos diferentes grupos 

populacionais estudados, assim como polimorfismos específicos. Como um dos objetivos 

específicos foi de se investigar a associação entre alterações renais e alterações da pressão 

arterial, da insulina e glicose séricas, no metabolismo de lipídios séricos e da composição 

corporal.  
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 No desenho do estudo original do projeto CAMELIA foram concebidos dois tipos de 

avaliação: uma do tipo caso-controle familiar buscando o estudo dos componentes da 

agregação familiar e outro observacional buscando a observação de marcadores inflamatórios, 

de disfunção endotelial e da hemostasia com os componentes da síndrome metabólica e das 

alterações renais, hepáticas e cardíacas. 

O Projeto CAMELIA envolveu 13 módulos do Programa de Médico de Família (PMF) 

da cidade de Niterói- RJ e foi idealizado inicialmente para estudar pacientes hipertensos não 

diabéticos, diabéticos não hipertensos, diabéticos e hipertensos e controles não diabéticos e 

não hipertensos. 

 

3.2.1-Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Os critérios de inclusão no Projeto CAMELIA para os casos-índice eram: a idade 

superior a 20 anos e que tivessem ao menos um filho biológico vivo, de 12 a 30 anos 

(incompletos) com cônjuges vivos, todos morando na mesma comunidade ou acessíveis e a 

concordância em participar do estudo após assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido. Foram excluídas as gestantes e pacientes com neoplasias, doença renal crônica 

em terapia renal substitutiva e doenças que limitassem a presença no ambulatório para a visita 

ou a compreensão sobre a pesquisa. Também foram excluídos os controles que tivessem 

pressão arterial sistólica e/ou diastólica ≥ 140 mmHg e 90 mmHg, respectivamente, ou 

glicemia de jejum ≥100mg/dl. Na seleção dos participantes buscou-se a inclusão de todas as 

regiões político-administrativas da cidade. Em cada módulo do Programa de Médico de 

Família fez-se a seleção aleatória dos casos índices a partir das fichas de gerência dos 

programas de hipertensão e diabetes. 

 

3.3-AVALIAÇÕES 

 

Os participantes foram entrevistados por mestrandos e alunos de medicina. 

O peso corporal foi avaliado por balança digital eletrônica (PL80, Filizola S/A, Brasil) 

e a altura por estadiômetro digital portátil (Kirchnner & Wilhem, Medizintechnik, Alemanha). 

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado como uma relação entre o peso (em 

quilogramas) e o quadrado da altura (em metros). 
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A pressão arterial foi aferida por esfigmomanômetro eletrônico Omrom (validado por 

O’Brien, 2001) em três aferições consecutivas, considerando-se a média da segunda e da 

terceira aferições. 

Todas as avaliações laboratoriais foram realizadas no Laboratório Central do HUAP e 

no Laboratório da rede municipal de saúde Miguelotte Viana. Os exames hematológicos 

foram realizados no equipamento STKS


 da Coulter. 

A análise bioquímica foi obtida com o analisador Selectra, Vital Scientific NE, 

Holanda, sendo realizadas dosagens séricas de glicose, uréia, creatinina (Cr), colesterol total, 

LDL colesterol (LDL-c), HDL colesterol (HDL-c), triglicerídeos (TG) e ácido úrico (AU) 

após jejum de 8 horas, bem como dosagens urinárias de sódio (Na
+
), cálcio (Ca

++
), ácido úrico 

e creatinina. A creatinina sérica foi dosada pelo método de Jaffé modificado. 

 

3.4-ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão, quando a distribuição era 

normal, ou como mediana (percentis) e frequências absolutas (n) e/ou relativas (%), conforme 

apropriado. Comparações entre as médias de duas variáveis foram feitas pelo teste de t em 

caso de distribuição normal ou o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney em caso contrário. 

Comparações entre as médias de três ou mais variáveis foram feitas por ANOVA, 

complementado pelo teste de Bonferroni ou, em caso de distribuição não normal, pelo teste de 

Kruskal-Wallis, complementado pelo teste de Dunn. As variáveis categóricas foram 

comparadas utilizando-se o teste do qui-quadrado ou o teste exato de Fisher. A significância 

estatística foi assumida se o valor de P foi inferior a 0,05. A análise estatística foi realizada 

através do programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, Chicago, IL, USA).  
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4-RESULTADOS 

 

Uma amostra populacional de 712 indivíduos (n=712) foi classificada e dividida 

conforme os grupos raciais de interesse como brancos (n=215), pardos (n=308) e negros 

(n=189). Foram analisados os seguintes aspectos de forma complementar: idade, gênero, 

doenças crônicas, níveis séricos de uréia e creatinina e relação albumina/ creatinina em 

amostra de urina. Quanto aos aspectos demográficos, pressão arterial ou variáveis clínicas e 

laboratoriais também não houve diferenças. 

 Os dados demográficos, clínicos e laboratoriais são apresentados a seguir. 

 

Tabela 1- Dados demográficos, clínicos e laboratoriais dos participantes, de acordo com a 

raça. 

 Todos Brancos Pardos Negros 

 (n= 712) (n=215) (n=308) (n=189) 

     
Idade (anos)   42,5 ± 12,5 42,7 ± 13,0 42,4 ± 12,0 42,4 ± 12,8 

Gênero (%homens) 45,3 44,4 47,7 42,3 

Hipertensão (%) 39,7 37,4 40,3 41,3 

Diabetes (%) 13,4 11,2 14,6 13,8 

PAS (mmHg) 130 ± 21 129 ± 21 130 ± 20 130 ± 21 

PAD (mmHg) 79 ± 12 78 ± 13 80 ± 12 81 ± 13 

IMC (Kg/m²) 27,2 ± 5,6 26,7 ± 5,2 27,6 ± 5,9 27,3 ± 5,4 

Hemoglobina (g/dl) 13,7 ± 1,6 13,7 ± 1,5 13,8 ± 1,6 13,6 ± 1,6 

Uréia (mg/dl) 14 ± 4 14 ± 4 13 ± 4 13 ± 4 

Creatinina (mg/dl) 0,87± 22 0,86 ± 22 0,87 ± 22 0,88 ± 25 

RAC (mg/g) 12,4 ± 25,7 13,8 ± 26,8 11,3 ± 24,4 12,9 ± 27,1 

 
PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; IMC, índice de massa corporal; RAC, relação 

albumina/ creatinina urinária. Os valores foram expressos por frequência ou média ± desvio padrão. 

 
 

Como esperado, os homens apresentaram níveis de creatinina sérica maiores que os 

das mulheres (0.99±0.23 mg/dl vs. 0.77±0.17 mg/dl, p<0.001). Nenhuma diferença estatística 

foi identificada quando analisamos as médias dos níveis séricos da creatinina entre brancos 

(0,86 ± 22mg/dl), pardos (0,87 ± 22 mg/dl) e negros (0,88 ± 25 mg/dl), respectivamente. 

(Tabela 1 e Figura 2)  
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                                 Figura 2 – Creatinina sérica por raça. 

 

Os níveis de creatinina sérica estratificados por gênero e faixas etárias estão apresentados 

na Tabela 2. 

 

    Os valores foram expressos como médias ± desvios padrão; * p< 0,05 homens vs mulheres, na mesma faixa etária. 

 

            Quando comparamos as diferenças entre os níveis séricos de creatinina entre brancos e 

negros no estudo NHANES e no CAMELIA, notamos que as diferenças estão mais 

acentuadas no estudo norte-americano (homens 9,37%, mulheres 6,7%) que no estudo 

brasileiro (homens 4,4%, mulheres 3,79%), em pessoas da mesma faixa etária da média do 

nosso estudo (40-59 anos). 

              

 

  

Tabela 2 - Média dos níveis séricos de creatinina em homens e mulheres, estratificados 

por raça e faixa etária. 

 Idade   Mulheres    Homens  

  Brancas Pardas Negras  Brancos Pardos Negros 

         
         
< 40 anos  0.76±0.15 0.75±0.15 0.77±0.16  1.03±0.13* 0.97±0.18* 1.00±0.18* 

 

≥ 40 anos  0.77±0.16 0.79±0.18 0.81±0.18  0.99±0.24* 0.99±0.19* 1.02±0.33* 
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           Estas diferenças aumentam significativamente no estudo NHANES (homens 14%, 

mulheres 11%) na faixa etária de pessoas com mais de 60 anos em relação ao CAMELIA 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Análise comparativa dos níveis séricos de creatinina em homens e mulheres 

estratificados por raça e faixa etária nos estudos NHANES e CAMELIA. 

         NHANES         CAMELIA 

Idade* Mulheres  Homens  Mulheres  Homens 

 Brancas Negras  Brancos Negros  Brancas Negras  Brancos Negros 

20-39     0,93** 0,97  1,14 1,25  0,76 0,77  0,99 0,99 

40-59  0,97 1,04  

 

 1,16 1,28 

 

 0,76 0,79 

 

 0,95 0,99 

>60  1,07 1,20  1,28 1,49  0,73 0,96§  1,14 1,16 

*em anos, ** mg%. § p<0,05. 

 

          Calculamos a TFG usando a fórmula do CKD-EPI para os três grupos raciais (Tabela 

4). Usando a fórmula, sem ajuste pela raça, não encontramos diferençaentre brancos 

(94,9±19,7ml/min/1,73m²), pardos (95,0±19,5ml/min/1,73m²) e negros (93,4±21,5 

ml/min/1,73m²), (Figura 3). Entretanto, poderia haver uma grande diferença se fosse aplicada 

a fórmula, com o ajuste pela raça. Neste caso, a TFG estimada para pardos e negros seria de 

(109,6±22,5ml/min/1,73m²) e (107,8±24,8ml/min/1,73m²), respectivamente; p<0.001 vs. 

brancos (Figura 4). 

 

Tabela 4 - Média da creatinina e TFG estimada pela CKD-EPI, estratificados por raça. 

 
Raça Brancos  Pardos  Negros  
 (214) (308) (189) 

Creatinina* 0,86 ± 22 0,87 ± 22 0,88 ± 25 

TFG** sem ajuste 94,9±19,7 95,0±19,5 93,4±21,5 

TFG** com ajuste 94,9 ± 19,7 109,6 ± 22,5§ 107,8 ± 24,8§ 

*em mg/dl,** em ml/min/1,73 m² de área corporal, §  p<0,001, pardos e negros vs. brancos. 
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            Figura 3 - TFG estimada pela CKD-EPI, sem ajuste.  

 

 

 

 

 

            Figura 4 - TFG estimada pela CKD-EPI, com ajuste. 
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Quanto aos resultados referentes às medidas antropométricas entre brancos, pardos e 

negros consideramos que também não houve diferença. Foram procedidas análises quanto à 

circunferência do braço (cm), altura(m), peso (Kg), IMC (Kg/m²) e percentual de gordura por 

bioimpedância (Tabelas 5 e 6). 

Tabela 5 - Análise comparativa da circunferência do braço entre as raças. 

Circ. do Braço* Brancos Pardos Negros p 

 (211) (298) (183)  

1º medida 30,5 ± 4,3 31,4 ± 4,4 31,4 ± 4,6 0,054** 

2º medida 30,5 ± 4,3 31,3 ± 4,4 31,3 ± 4,5 0,069** 

3º medida 30,4 ± 4,3 31,3 ± 4,4 30,4 ± 4,3 0,062** 

* em cm,** entre brancos, pardos e negros (ANOVA). 

 

Tabela 6 - Análise comparativa de outros dados antropométricos entre as raças. 

Antropometria         Brancos Pardos Negros p 

         (214) (304) (185)  

Altura (metros) 1,62 ± 0,09 1,63 ± 0,09 1,63 ± 0,09 0,188* 

Peso (Kg) 70,7 ± 16,1 73,8 ± 16,9 72,9 ± 14,9 0,155* 

IMC (Kg/m²) 26,7 ± 5,2 27,6 ± 5,9 27,3 ± 5,4 0,278* 

Bioimpedância (g%)  28,7± 8,7 28,3 ± 9,6 29,0 ± 9,76 0,705* 

*entre brancos e negros. 

 

Ao estratificarmos pelo gênero, os homens apresentaram os valores das medidas do 

peso e altura mais altos que as mulheres (76,3±15,3 vs. 69,5±16,4; p<0,001) e (1,69±0,07 vs. 

1,57±0,07; p<0,001), respectivamente. Porém, ao compararmos o IMC (27,8±5,99 vs. 

26,5±4,91; p<0,001) e o percentual de gordura avaliado por bioimpedância (33,1±7,7 vs. 

23,1±8,3; p<0,001), notamos a inversão dos resultados (Tabela 7). 

As mulheres negras, na média, têm maior peso que as mulheres brancas (72,1±15,9 vs. 

66,7±15,6; p<0,001). Em relação à altura (1,58±0,06 vs. 1,57±0,07) e ao percentual de 

gordura (34,1±7,3 vs. 32,6±7,3), não houve diferença entre negras e brancas.  

A medida da altura dos negros foi maior que a dos brancos (1,70±0,08 vs.1,68±0,06; 

p>0,05), porém sem diferença significativa. Os homens negros têm menor peso e percentual 

de gordura do que os homens brancos, (74,0±13,6 vs. 75,7±15,3) e (22,2±8,3 vs. 23,5±7,6; 

p>0,05), respectivamente. Também sem diferença significativa. 

 



33 

 

 

Os homens negros obtiveram a menor média da medida de IMC, inclusive quando 

comparada com a média das mulheres (25,6±4,2 vs. 27,8±5,99; p< 0,001). (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Análise de outras medidas antropométricas estratificados por gênero e raça. 

Variável   Mulheres    Homens   

  Brancas Pardas Negras  Brancos Pardos Negros  

Altura (metros)  1,57±0,07 1,57±0,07 1,58±0,06  1,68±0,06 1,69±0,07 1,70±0,08  

Peso (Kg)  66,7±15,6 70,0±17,2 72,1±15,9  75,7±15,3 77,9±15,7 74,0±13,6  

IMC (Kg/m²)  26,9±5,5 28,0±6,3 26,8±5,9  26,4±4,7 27,1±5,3 25,6±4,2  

Gordura (% peso)  32,6±7,3 32,7±8,3 34,1±7,3  23,5±7,6 23,5±8,5 22,2±8,3  

Sem diferença estatística entre brancos pardos e negros para cada gênero. 

 

Quando analisamos os aspectos econômicos e sociais de brancos, pardos e negros, 

observamos na amostra que houve diferença somente quanto à mediana da renda familiar, 

onde brancos e pardos possuem maior renda que negros (p=0,047). Quando analisamos 

somente brancos e negros, nota-se pequena diferença quando se refere ao nível de 

escolaridade, mas sem alcançar significância estatística (p=0,057). Não há diferença quanto 

ao número de filhos por casal (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Análise comparativa de aspectos econômicos e escolaridade entre as 

raças. 

 Brancos (212) Pardos (304) Negros (186) P 

Renda familiar em (R$) 1000 (800-1200) 1000 (775-1000) 850 (600-1000) 0,047§ 

Nº de filhos por casal 2,39±1,1 2,49±1,1 2,66±1,4 0,121 

Escolaridade em anos 8,43±3,72 7,85±3,67 7,71±3,78 0,107 

Valores como mediana (intervalos interquartis) ou média ± DP;. § negros vs. pardos e brancos. 

 

 

Como veremos nas tabelas 9 e 10, treze pessoas estariam fora da classificação de DRC 

pelo KDIGO se houvesse a aplicação do ajuste por raça na CKD-EPI (6 de 24 negros e 7 de 

28 pardos previamente classificados pela fórmula sem ajuste). 

A razão de chance (odds ratio) entre negros e não negros (brancos e pardos) de 

apresentar TFG < 60 ml/min/1,73m², utilizando-se a fórmula da CKD-EPI sem ajuste é de 

1,82. Quando comparamos somente com brancos, a razão de chance é de 1,76. 
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Tabela 9 - Classificação da DRC, sem ajuste para raça.   

Estágio Brancos 

(n=215) 

 Pardos 

 (n=308) 

     Negros 

   (n=189) 

Total 

(n=712) 

 

Estágio 1 11* 10*   6*  27  

Estágio 2 7* 5*   4*  16  

Estágio 3a 8 12   13  33  

Estágio 3b 1 1   0  2  

Estágio 4 0 0   1  1  

Total 27 28   24   79  

 (12,5%) (9,0%)   (12,6%)   (11,0%)  

*leva em conta a RAC.   

 

A prevalência da DRC, sem ajuste de fator pela raça, na nossa amostra baseada na 

classificação do KDIGO foi de 11% em um total de 79 pessoas. Caso fosse aplicado o ajuste 

pela raça, a taxa de prevalência cairia para 9,2%. Na nossa amostra, mais de 50% dos casos 

apresentavam apenas a RAC elevada, como critério diagnóstico, portanto alocados nos 

estágios 1 e 2 do KDIGO. Apenas um paciente se encontrava em estágio 4, com indicação de 

referência ao nefrologista. 

 

    

 

  

Tabela 10 - Classificação da DRC com ajuste por raça.   

Estágio Brancos 

(n=215) 

     Pardos 

      (n=308) 

         Negros 

        (n=189) 

Total 

(n=712) 

 

Estágio 1 11*  11*         7* 29  

Estágio 2 7*  7*   5* 19  

Estágio3a 8  3         5 16  

Estágio3b 1  0         1 1  

Estágio 4 0  0         0 0  

Total 27 

 

 21        18 66  

 (12,5%)  (6,8%)   (9,52%) (9,2%)  

*leva em conta a RAC.   
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 5-DISCUSSÃO 

 

A incorporação das fórmulas baseadas nos níveis séricos da creatinina para estimativa 

da TFG tem sido muito útil para o diagnóstico e classificação da DRC e aceitas em todo o 

mundo.
15-19

 Entretanto, o ajuste pela raça utilizado para se estimar a TFG foi validado para a 

população norte-americana, pois lá, os negros têm níveis séricos de creatinina maiores do que 

outros grupos raciais,
35

 decorrente da maior massa muscular. Estudos demonstraram que os 

negros norte-americanos têm maior esqueleto apendicular, maior massa óssea medida pela 

DEXA (absortometria de raios X de dupla energia) e maiores níveis corporais de potássio 

(marcador de massa magra), do que os brancos. 
38

 

Embora na nossa amostra a medida da creatinina tenha sido maior nos negros que nos 

brancos, não encontramos diferenças estatísticas entre estes grupos de indivíduos. Quando 

comparamos o extrato dos indivíduos na faixa etária de 40 a 59 anos com os do estudo 

NHANES, observamos que a diferença dos resultados da creatinina sérica entre negros e 

brancos era muito menor proporcionalmente na nossa população em relação à norte-

americana.  

 Na análise das medidas antropométricas obtidas, também não foram encontradas 

diferenças estatísticas entre brancos, pardos e negros no que concerne ao peso, altura, IMC, 

circunferência do braço e percentual de gordura por bioimpedância, caracterizando uma 

população bastante homogênea, minimizando o risco de que eventuais diferenças pudessem 

criar confundimento na interpretação das médias dos níveis séricos da creatinina, 

independente da função renal. 

 As diferenças encontradas entre brancos e negros no que concerne à altura e à 

circunferência do braço foram àquelas encontradas na literatura, isto é, os negros são mais 

altos e com maior musculatura que os brancos,
38

 porém sem significância estatística. Os 

homens negros apresentaram o menor IMC de toda a amostra. 

Não foi possível calcular de forma direta a massa muscular dos participantes do 

estudo, portanto estas medidas são passíveis de viés de classificação e apenas representa de 

forma indireta a massa muscular dos indivíduos da amostra. Sabe-se ao menos que as medidas 

antropométricas dos negros brasileiros são semelhantes às dos brancos na nossa população e 

bem diferentes da dos negros norte-americanos. 
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Quando comparamos a média de altura dos negros norte-americanos 
36

 com a média 

da altura dos negros na população do nosso estudo, encontramos diferenças significativas 

[homens (1,78 m. vs. 1,70 m.) e mulheres (1,63 m. vs. 1,58 m.)].
36

 Esta tendência se reproduz 

de forma semelhante quando comparamos as médias dos níveis séricos da creatinina entre os 

estudos NHANES e o CAMELIA. 

A genética moderna trouxe informações valiosas quanto à ancestralidade humana. 

“Cada uma das pessoas de nosso planeta carrega inconscientemente dentro de si uma história 

de seus antigos ancestrais, porque dentro dos genes de cada um de nós, indelével, está um 

registro de nosso passado na África” – The Incredible Human Journey – BBC.
52

 

Acredita-se que os Homo sapiens nômades que colonizaram o mundo moderno há 

cerca de 70 mil anos, originaram-se de solos africanos. No DNA do homem moderno, 

especialmente o mitocondrial, encontramos evidências de que todos se originaram destes 

pioneiros. Atualmente, as diferenças genéticas quantitativas e qualitativas entre os mais 

variados grupos populacionais espalhados ao redor do mundo são muito pequenas para toda a 

espécie (0,1 a 0,5%). Por este motivo, devem existir outras razões pelas quais os negros norte-

americanos tem maior massa muscular que outras raças/etnias que vivem nos Estados Unidos 

e no resto do mundo. Acreditamos que as diferenças entre as origens dos negros norte-

americanos e dos negros trazidos ao Rio de Janeiro e o processo particular de miscigenação de 

cada país tenha contribuído para os resultados observados. 

A intensa miscigenação brasileira, do início da colonização, poderia ter sido a maior 

atenuadora das diferenças nos resultados da creatinina média entre brancos, pardos e negros, 

resultado de cinco séculos de entrecruzamentos étnicos entre os povos de três continentes: 

ameríndios, europeus e africanos. Pena e cols.
53-55

 utilizando um painel de 40 polimorfismos 

de DNA de inserção-deleção validados internacionalmente estimaram a descendência 

individual dos componentes europeu, africano e ameríndio de brasileiros autodeclarados como 

brancos, pardos e negros. Eles demostraram que, no Rio de Janeiro, onde o nosso estudo foi 

realizado, a predominância de raízes ancestrais europeia, africana e ameríndia entre 

autodeclarados como brancos era 86%, 7% e 7%, respectivamente; entre aqueles classificados 

como pardos, 67%, 24% e 9%, respectivamente, e entre os autodeclarados como negros, 43%, 

49% e 8%. Assim, os negros do sudeste brasileiro realmente têm apenas 50% de raízes 

ancestrais africanos. 

     Especulamos se, o negro norte-americano, de maioria étnica e linguística sudanesa 

(Figura 5) e originada majoritariamente da região costeira da África ocidental (Golfo da 
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Guiné) poderia ter constituição física diferente de outras populações originadas da África no 

que concerne à massa muscular e indiretamente à creatinina sérica.
57-65

 

Alguns estudos tentam explicar a influência das regiões costeiras do planeta no 

desenvolvimento da vida humana.
58-61

 Devido a sua riqueza biológica, os ecossistemas 

costeiros são os grandes berçários naturais, tanto das espécies características desses 

ambientes, como das pelágicas (mar aberto), bem como de outros animais que migram para as 

áreas costeiras durante a fase reprodutiva. Portanto, a fauna e a flora associadas a esses 

ecossistemas constituem significativa fonte de alimentos e biomassa energética para as 

populações humanas. Questionamos se estes povos originalmente caçadores e coletores do 

litoral da costa ocidental da África, poderiam ter se desenvolvido em estatura e massa 

muscular devido a maior oferta de alimentos derivados da biomassa de origem marinha. 

Revendo a literatura histórica, a maioria dos cativos que foram trazidos ao Rio de 

Janeiro, local de nossa pesquisa, apresentavam uma maior diversidade étnica e linguística, 

chamados de Bantos, que se dividiam em dois grupos principais: angola-congoleses e 

moçambiques e que nos dias de hoje seriam habitantes da República Democrática do Congo, 

Angola e Moçambique (África Centro-ocidental). Portanto, as origens dos negros trazidos ao 

Rio de Janeiro (Figura 6) eram bem diferentes das origens dos negros norte-americanos. 

 

Figura 5 – Origens dos escravos africanos levados ao território  

norte-americano. 
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Figura 6-Origens dos escravos africanos levados ao território 

sul-americano. 

 

 

Mais recentemente, a ciência conseguiu identificar pela medida das proporções dos 

isótopos de estrôncio (
87

Sr/
86

Sr), extraídos do esqueleto e arcadas dentárias de determinadas 

populações, se estas tiveram origem no litoral ou no interior.
58-60

 O estrôncio é um elemento 

abundante na natureza e as similaridades dos raios iônicos do cálcio e estrôncio permite que 

este substitua o primeiro nas redes iônicas de suas espécies minerais, o que provoca a grande 

distribuição do estrôncio no esqueleto e nos dentes. Desta forma, a composição isotópica de 

estrôncio observada em animais, inclusive humanos, resulta das diferentes fontes desse 

elemento incorporadas a partir da água, solo e atmosfera em um determinado local. Assim, o 

estrôncio fixado no esmalte durante o período de formação dos dentes não é substituído, 

caracterizando uma “assinatura de origem” que remete à composição do elemento presente 

nos alimentos e na água do local onde o indivíduo passou seus primeiros anos de vida. 

A razão isotópica de estrôncio no esmalte dentário depende, portanto, da origem 

geográfica do indivíduo, possibilitando no contexto de um cemitério arqueológico distinguir 

aqueles que cresceram em diferentes regiões geográficas. 
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As razões isotópicas do estrôncio (VR: 0,703 a 0,750) próximas ao valor marinho 

(limite inferior) assinalam uma maior riqueza na alimentação identificada em povos que 

retiram o seu sustento da vida do litoral. Podemos afirmar também que populações africanas, 

como os Bosquímanos, do deserto do Kalahari, apresentam baixa estatura e pequena massa 

muscular vivendo em localizações geográficas mais ao interior com maior escassez de 

alimentos e, portanto maior razão isotópica de estrôncio nos ossos e arcadas dentárias (limite 

superior). 

Em estudos recentes, arqueólogos brasileiros descobriram esqueletos de jovens negros 

da época da escravidão, enterrados no cemitério do cais do Valongo, também chamado de 

“Cemitério dos Pretos Novos”
58

 na região portuária da cidade do Rio de Janeiro, e retiraram 

fragmentos das arcadas dentárias para análise da medida da razão dos isótopos do elemento 

estrôncio. Após a análise da composição isotópica de estrôncio presente nestas arcadas 

dentárias, pôde-se identificar que a diversidade das razões de estrôncio encontradas no 

material recuperado no Cemitério dos Pretos Novos é consistente com os dados históricos que 

apontam para as origens dos escravos que foram trazidos para o Rio de Janeiro. 

Por essa razão, pôde-se argumentar que, durante a infância, quando ocorreu a 

formação do esmalte, a base alimentar da maior parte dos indivíduos sepultados no 

“Cemitério dos Pretos Novos” era essencialmente de itens cuja procedência era não marinha.  

Tal constatação é compatível com as evidências históricas que apontam que muitos 

dos escravos trazidos para a América não vieram de regiões próximas aos portos, mas sim do 

interior do continente africano. Entretanto, a ausência de informações detalhadas sobre a 

distribuição da razão de estrôncio no território africano impossibilita, no entanto, definir com 

mais precisão a origem dos indivíduos analisados. 

No Rio de Janeiro, por exemplo, a predominância demográfica de escravos bantos 

sempre se manteve devido em grande parte às particularidades dos acordos e tratados do 

tráfico,
62-65

 o que, por exemplo, permitiu aos portugueses comercializarem exclusivamente 

com o Rio de Janeiro os negros que só podiam trazer da costa meridional africana. Entretanto 

não é possível dizer de que regiões específicas, mas sabe-se apenas que a maioria deles partiu 

do porto de Angola, pois a procedência do escravo era lavrada pelo porto de embarque. 

 Questionamos se a seleção destes escravos para o sudeste se deveu a interesses 

específicos do colonizador como a exploração das minas de ouro em Minas Gerais o que 

traria uma opção por indivíduos de menor estatura. Também questionamos se esta seleção 

poderia ter transmitido às suas descendências as mesmas características citadas. 
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Já em Salvador, possivelmente pela sua localização geográfica, o comércio de tabaco e 

o cultivo do cacau, os escravos procederam de quatro ciclos, três deles de origem geográficas 

da etnia sudanesa em especial da “Costa da Mina” na África ocidental. “Andando-se por este 

país” é fácil observar as diferenças dos negros de Salvador para os negros do restante do 

Brasil. Em estudo realizado nesta cidade, foi demonstrada diferença significativa nos níveis 

séricos de creatinina entre negros e brancos (OR= 2,17) e negros e pardos (OR= 4,17).
39

 

Não sabemos se as origens geográficas, sociais e étnicas dos africanos que foram 

trazidos para o Brasil contribuíram para as possíveis diferenças nos parâmetros 

antropométricos, de massa muscular e massa óssea em relação ao negro norte-americano, mas 

seria uma grande possibilidade. 

Podemos então inferir que a diferença de altura e das medidas do esqueleto 

apendicular pode contribuir para explicar mesmo que parcialmente as diferenças dos níveis 

médios de creatinina sérica entre os negros norte-americanos e os negros da população 

brasileira. 

No nosso estudo, identificamos diferenças estatísticas entre brancos e pardos quando 

comparados com os negros no que concerne ao nível de renda. A tendência de menor renda, 

menor escolaridade e maior número de filhos na população negra é semelhante aos achados 

norte-americanos apesar da pequena estratificação social da nossa amostra. Mesmo nas 

favelas brasileiras, brancos tem maior renda que os negros. Mesmo assim estes resultados não 

criaram diferenças nos resultados da creatinina sérica entre brancos, pardos e negros. 

O risco de se ter os níveis séricos elevados de creatinina sérica e DRC aumenta 

fortemente quando associados e influenciados pelos níveis de desenvolvimento econômico. A 

pobreza, em si, aumenta o risco de doenças que predispõem o aparecimento ou agravamento 

da DRC bem como piora o prognóstico em pessoas com DRC. A pobreza também diminui o 

acesso a procedimentos terapêuticos como a terapia renal substitutiva. Em estudo extraído dos 

dados do NHANES demonstrou-se que a pobreza em si, aumentava o risco de proteinúria 

mesmo após a aplicação da análise multivariada por idade, sexo, origem étnica, educação, 

obesidade, hipertensão arterial e diabetes mellitus.
86,87

Neste estudo, pessoas no último quartil 

de nível socioeconômico apresentava um risco 60% maior de desenvolver DRC em relação ao 

primeiro quartil. A associação entre etnia e pobreza foi também demonstrada em minorias e 

grupos indígenas em muitos países em desenvolvimento.  
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Nos Estados Unidos, os negros apresentam um risco relativo quatro vezes maior de 

evoluir para a falência renal do que os brancos. Porém, apenas diferenças biológicas parecem 

não justificar este aumento no risco. Outros fatores, como o estilo de vida, exposição 

ambiental, acesso aos serviços de saúde, aderência ao tratamento, principalmente das doenças 

crônicas, parecem também impactar no desenvolvimento da DRC do mesmo modo que a 

influência racial ou étnica. Isto foi bem demonstrado na análise post-hoc dos estudos African 

American Study of Kidney Disease and Hypertension (AASK)
72 

e Chronic Renal Insufficiency 

Cohort (CRIC), onde o risco de se iniciar TRS era realmente mais elevado entre os negros, 

mas apenas o dobro do risco observado para a população branca, uma vez aplicados os ajustes 

para outros fatores, como baixa escolaridade e renda familiar e menor acessibilidade aos 

serviços de saúde. No nosso estudo a razão de chance entre negros e brancos (OR=1,78) foi 

muito semelhante quando comparada aos resultados ajustados norte-americanos. Como a 

creatinina sérica é utilizada para estimar a TFG, dá-se muita importância às suas medidas e o 

que isto pode representar em termos de agravo à saúde especialmente no que concerne à 

DRC. 

Quando calculamos a TFG pela CKD-EPI, não encontramos diferenças entre brancos, 

pardos e negros. Após os resultados, se um fator de correção pela raça fosse utilizado, poderia 

resultar em uma incorreta estimativa da TFG onde negros e pardos apresentariam TFGs cerca 

de quinze por cento mais elevadas que os brancos, se tal ajuste fosse adotado. 

Corroborando os nossos resultados, alguns estudos realizados em território africano 

sugerem que seria também desnecessário aplicar o ajuste pela raça para estimar a TFG nas 

fórmulas baseadas nos níveis séricos da creatinina.
70-80

 Van Deventer e cols
70

 compararam a 

TFG medida diretamente usando a depuração plasmática do cromo
51

- ácido etileno-diamino-

tetra-acético (
51

Cr-EDTA) como referência, com o uso da fórmula MDRD estimada em 100 

negros sul-africanos.  

Usando o ajuste pela raça, eles encontraram valores médios superiores de 13,1 

ml/min/1.73m
2
, enquanto sem ajuste, o viés médio foi de apenas 1,9 ml/min/1.73m

2
. 

Devemos ressaltar que nesse estudo foram incluídos pacientes com SIDA (possível menor 

quantidade de massa muscular) em estado avançado e isto pode ter trazido um viés de seleção 

ao estudo. 

 Em outro, Eastwood e cols
71

 mediram o clearance de creatinina utilizando coletas de 

urina de 24 horas em 944 pessoas da África subsaariana vivendo em Gana e estimaram a taxa 

de filtração glomerular pelas fórmulas MDRD, CKD-EPI e Cockcroft-Gault. Eles concluíram 
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que os resultados das estimativas da TFG medidas pela CKD-EPI sem o ajuste para a raça 

negra pareciam ser mais confiáveis. Pelo mesmo motivo, chineses, japoneses e tailandeses 

identificaram que a fórmula MDRD subestimava a estimativa da TFG e desenvolveram novas 

fórmulas e novos fatores de correção adaptadas às realidades das suas populações. 

Os nossos resultados de forma semelhante aos trabalhos citados, nos levam a 

questionar se seria adequado a qualquer outra população ou etnia o ajuste pela raça com a 

mesma magnitude aplicada nas fórmulas MDRD e CKD-EPI validadas para uso nos Estados 

Unidos.  

Na verdade, quando aplicamos o fator de ajuste por raça para a nossa população, 

estamos alterando significativamente a classificação da DRC na nossa amostra. Vinte e cinco 

por cento dos negros e o mesmo percentual dos pardos que antes estariam classificados como 

doentes renais crônicos, estariam fora da classificação caso aplicássemos o fator de ajuste. 

Esperava-se encontrar no nosso estudo altas taxas de prevalência de DRC devido ao 

perfil de nossa população, com baixo nível socioeconômico e residente em comunidades 

assistidas pelo PMF da cidade de Niterói. Entretanto, a prevalência da DRC no nosso estudo 

foi de apenas 11% (n=79), quando não aplicamos o ajuste pela raça. Se o ajuste fosse 

aplicado, muitos pacientes seriam excluídos da classificação do KDIGO e esta passaria a 

9,2% da amostra (n=66). Quando comparamos com os resultados do NHANES, a taxa de 

prevalência brasileira é significativamente menor.  

Como vimos anteriormente, a população do presente estudo foi extraída do PMF de 

Niterói, a maioria altamente miscigenada, isto é, na sua maior parte autodeclarada parda 

(43,2%). É possível que o monitoramento populacional do PMF, pudesse ter melhorado o 

acesso a medicamentos como anti-hipertensivos ou anti-diabetogênicos e como consequência 

o melhor controle da hipertensão arterial e da Diabetes mellitus resultando em maior controle 

das doenças que causam DRC. Entretanto, a média de idade (42 anos) e a exclusão de 

pacientes com complicações cardiovasculares podem também ter contribuído para a baixa 

taxa de prevalência da DRC. 

 A pequena estratificação antropométrica nas comunidades estudadas foi também uma 

condição muito favorável à justificativa da ausência de diferenças dos níveis séricos de 

creatinina no nosso estudo.  

Entretanto, o nosso estudo apresenta algumas limitações. A medida da creatinina 

sérica não foi “padronizada” e todas as amostras foram analisadas por uma única marca de 

aparelho em doislaboratórios diferentes. Os cálculos para a estimativa da TFG baseadas nos 

níveis de creatinina sérica poderiam ter sido prejudicados em sua análise pela ausência do 
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resultado do clearance por uma substância do tipo cistatina-c ou outro “padrão-ouro”. 

Também não foram aplicadas as análises mais modernas a respeito dos polimorfismos 

genéticos para a validação da autodeclaração da cor ou raça dos pacientes. Assinalamos 

também a confusa classificação utilizada atualmente pelo IBGE, pois os termos cor e raça tem 

a mesma importância na hora da autodeclaração. Por sermos um país muito miscigenado e 

ainda com preconceito racial muito forte e difuso pode ter havido no presente estudo um viés 

de classificação quando da classificação das raças. Finalmente, a população estudada não foi 

representativa de todos os bairros da cidade de Niterói, podendo ter gerado um viés de 

seleção. 
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6-SUMÁRIO DOS RESULTADOS 

 

 Não houve diferença nos resultados dos níveis séricos de creatinina entre brancos, 

pardos e negros na nossa amostra populacional. 

Ao compararmos os níveis séricos de creatinina e as medidas antropométricas dos 

negros da nossa amostra com os da população norte-americana, observamos significativa 

diferença.  

O emprego do ajuste pelo fator raça nas fórmulas que empregam a creatinina sérica 

nesta população brasileira poderia trazer um viés no cálculo da TFG, superestimando os 

valores para pardos e negros. 

Poderia ocorrer também um viés quanto à classificação da DRC, pois haveria uma 

redução no número de pessoas classificadas como doentes, em relação aos resultados sem 

fator de ajuste. 

A intensa miscigenação do povo brasileiro e as origens dos escravos que foram 

trazidos para o Rio de Janeiro poderiam ter contribuído para os resultados encontrados na 

nossa amostra. 

 Mesmo em uma população com pequena estratificação social como a do PMF, há 

diferenças entre brancos e negros no que concerne à renda familiar, observação semelhante à 

encontrada nos Estados Unidos da América. 

A prevalência de DRC (11%) na nossa amostra é compatível com as taxas mundiais de 

prevalência (8-16%). 

A baixa taxa de prevalência de DRC na nossa população pode ter sido influenciada  

por vários fatores como: indivíduos mais jovens, exclusão de pessoas com doenças 

cardiovasculares, maior monitoramento populacional com maior acesso aos serviços de saúde 

do município e, em especial, ao acesso à distribuição de medicamentos para hipertensão 

arterial e diabetes mellitus no PMF de Niterói.  
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7-CONCLUSÃO 

 

Não houve diferença nos níveis séricos de creatinina nos resultados entre brancos, 

pardos e negros na nossa amostra populacional. 

O emprego do ajuste pelo fator raça nas fórmulas que empregam a creatinina sérica 

nesta população brasileira poderia trazer um viés no cálculo da TFG, superestimando os 

valores para pardos e negros. 
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