
Diagnóstico de Doença Renal Crônica: 
Avaliação de Proteinúria e Sedimento Urinário

PROTEINÚRIA 

Definições

Proteinúria: (valores de normalidade) – Quantificação (C)

Volume urinário de 24 horas : Em adultos são con-
siderados normais valores menores que 150mg embora,
dependendo da metodologia utilizada, possam ser consi-
derados normais valores abaixo de 300 mg.

Amostra isolada: Em amostra isolada os resultados
devem ser expressos em proteinúria por creatininúria, sen-
do considerados normais valores abaixo de 200mg de pro-
teína/grama de creatinina.

Albuminúria: (valores de normalidade) – Quantificação
(C)

Volume urinário de 24 horas : Em adultos são con-
siderados normais valores abaixo de 30mg. A presença de
albuminúria em valores entre 30 e 300mg definem micro-
albuminúria.

Amostra isolada: Os resultados devem ser expressos
em albuminúria por creatininúria sendo considerados nor-
mais valores abaixo de 30mg de albumina/grama de creatini-
na. Valores entre 30 e 300 mg/g definem microalbuminúria.

Proteinúria: Detecção (C)

Fitas reagentes: Os valores de normalidade são
considerados quando a pesquisa, em fita reagente, resultar
negativa. Em urinas muito concentradas e muito alcalinas
pode haver resultados falsamente positivos. Os resultados
negativos correspondem à presença de valores menores ou
iguais a 10mg/dL (0,1g/L).

Observação: As controvérsias existentes entre os
valores de normalidade, principalmente de microalbumi-
núria na dependência, do sexo e da idade dos indivíduos
analisados convergem para a necessidade de uma padroni-
zação mais ampla entre os laboratórios.

Diretrizes

Em pacientes com doença renal (sintomática ou assinto -
mática), a presença de proteinúria deve ser investigada.(C)

Proteinúria é um marcador de doença renal e cons-
titui um fator de risco independente para a sua progressão.
Aumentos ou decréscimos no valor de proteinúria (ou
albuminúria) são importantes marcadores do prognóstico
renal do paciente. Dessa forma, em pacientes com doença
renal a pesquisa de proteinúria constitui um elemento im-
portante no diagnóstico e no acompanhamento.

A pesquisa de presença de proteinúria pode ser, inicial -
mente, realizada em fitas reagentes.(C)

Fitas reagentes tradicionais são sensíveis para de-
tectar a presença de proteinúria (exceto quando a consti-
tuição protéica não incluir albumina), porém não para a
detecção de microalbuminúria. Em alguns pacientes (prin-
cipalmente com diagnóstico de paraproteinemias e doen-
ças tubulointersticiais) a proteinúria é detectada sem a pre-
sença de albuminúria. 

Proteinúrias positivas em fita reagente devem ser quan -
tificadas(C). O acompanhamento de pacientes com diag -
nóstico de proteinúria (albuminúria) deve ser feito por
métodos quantitativos (D)

A quantificação da proteinúria (ou albuminúria) é
importante no diagnóstico, indicação terapêutica e prog-
nóstico da doença renal. Quanto maior for a proteinúria
mais rápida é a perda de função renal. 

A quantificação da proteinúria (ou albuminúria) pode
ser realizada em urina de 24 horas ou em amostra isola -
da corrigida por creatinina urinária (C).

A avaliação de proteinúria em volume de 24 horas
é considerada o padrão ouro para a quantificação de pro-
teinúria e de albuminúria.

O uso da razão proteinúria/creatininúria (ou albu-
minúria/creatininúria em mg/g), em amostra isolada, é tido
como um método de mensuração menos sujeito a erros de
coleta. Correlaciona-se de forma importante com a medida
em 24 horas, principalmente quando é utilizada a primeira
amostra da manhã. Tem sido considerado o método reco-
mendado para a investigação diagnóstica e para o acompa-
nhamento dos pacientes com doença renal. 

Albuminúrias superiores a 500-1000mg/g podem ser
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acompanhadas por quantificação de proteinúria.

Em pacientes com doença renal e proteinúria negativa
deve ser pesquisada e quantificada a albuminúria.(C)
Em pacientes com risco de doença renal (diabéticos, hi -
pertensos, pacientes com história familiar de doença
renal), deve ser realizada a pesquisa de albuminúria.(C)

A presença de microalbuminúria é fator de risco
para o desenvolvimento de doença renal progressiva em
pacientes diabéticos e em pacientes hipertensos.

Albuminúria tem maior prevalência que proteinú-
ria. Na grande maioria dos pacientes adultos com protei-
núria a presença de albumina é identificada, porém em
mais da metade dos indivíduos com microalbuminúria
não se evidencia a presença de proteinúria. 

A avaliação sistemática de proteinúria ou albuminúria
na população geral assintomática é controversa.

Não há evidências que suportem a hipótese de que
microalbuminúria seja um fator de risco para progressão
de doença renal na população geral, embora a presença de
microalbuminúria seja considerada um fator de risco para
doença cardiovascular também nessa população.

AVALIAÇÃO DO SEDIMENTO URINÁRIO

Evidências

Várias doenças renais (glomerulares, tubulointers-
ticiais, vasculares), sintomáticas ou não, se expressam por
alterações de sedimento urinário.

A análise do sedimento urinário permite a diferen-
ciação diagnóstica de doenças renais

Fitas reagentes permitem identificar a presença de
hemácias (hemoglobina), leucócitos (leucócitoesterase) e
bactérias (nitrito)

O exame microscópico do sedimento urinário é um
método útil para analisar o aspecto morfológico das he-
mácias, leucócitos, cilindros e cristais presentes na urina.

Diretrizes

Em indivíduos com doença renal o exame de urina
deve ser realizado de rotina.(C)

Fitas reagentes podem ser utilizadas para detectar
alterações.(C)

No caso de alteração na fita reagente a análise do
sedimento urinário deve ser realizada por microscopia(C)

A ultrassonografia renal está indicada em todos os
pacientes com doença renal.(D) 
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