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Resumo 

 
LIMA C. Biomarcadores de injúria renal aguda: diagnóstico e 
aplicabilidade no período perioperatório de transplante de fígado 
[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2017. 
 
Introdução: A injúria renal aguda (IRA) é uma complicação comum em 
pacientes submetidos a transplante hepático, sendo associada a altas taxas de 
morbidade e mortalidade. O desenvolvimento de IRA após transplante hepático 
é influenciado por vários fatores do período perioperatório. As limitações para o 
uso da creatinina sérica (Scr) impulsionaram pesquisas para descoberta de 
biomarcadores mais sensíveis, específicos e precoces no diagnóstico da IRA, 
como a Lipocalina Associada à Gelatinases de Neutrófilos (NGAL). Objetivo: 
Avaliar se o padrão de elevação de NGAL urinário (UNGAL) e plasmático 
(PNGAL), no perioperatório do transplante hepático, pode predizer diagnóstico 
e gravidade da IRA; necessidade de terapia renal substitutiva (TRS) na 
primeira semana; e mortalidade até 60 dias pós-cirurgia. Metodologia: Foram 
coletadas amostras de urina e sangue no perioperatório de transplante 
hepático dos pacientes elegíveis que concordaram em participar do estudo e 
assinaram o TCLE. Nesses pacientes, foram avaliados: microscopia, 
bioquímica urinária, PNGAL, UNGAL e Scr antes da anestesia, após a 
reperfusão portal, 6, 18, 24 e 48 horas após a cirurgia. O diagnóstico de IRA foi 
baseado no critério da creatinina pelo KDIGO. O NGAL foi medido utilizando 
NGAL Test ™ PETIA (Bioporto). O critério de injúria pelo NGAL foi baseado no 
ponto de corte determinado pela melhor sensibilidade versus especificidade 
(ponto J Younden’s Index) na curva de característica de operação de receptor 
convencional (ROC). Foram analisados tempo para diagnóstico por NGAL e 
creatinina e gravidade da IRA entre os grupos IRA por biomarcador e Scr. 
Foram avaliados desfechos: tempo de internação, necessidade de diálise e 
mortalidade durante a internação hospitalar. Resultados: Foram incluídos 100 
pacientes > 18 anos submetidos a transplante hepático de junho de 2013 a 
junho de 2015. A média de idade foi de 58 anos (+/-12,25), 64 pacientes 
masculinos, 14 não caucasianos. Cinquenta e nove desenvolveram IRA 
moderada a severa (estádio 2 e 3) nos primeiros 7 dias após o transplante e 38 
pacientes necessitaram de TRS durante a internação. A taxa de mortalidade foi 
de 26% no primeiro ano. O grupo com IRA foi significativamente mais jovem 
(53 versus 57 anos), com maior MELD funcional (16 versus 14,p=0,01) e 
gravidade pelo SOFA (14 versus 12, p=0,0001). Necessidades de uso de droga 
vasoativa, ventilação mecânica, tempo de internação na UTI e hospital foram 
significativamente maiores no grupo IRA. O PNGAL, após 18 horas do 
transplante, foi capaz de predizer o diagnóstico de IRA pela creatinina com 
área sob a curva (AUC) de 0,74 (IC95% 0,60 -0,88), sensibilidade 87%, 
especificidade 71% e valor preditivo positivo (VPP) 79%. O UNGAL teve 
padrão de elevação mais precoce do que o PNGAL no diagnóstico da IRA, com 
seu melhor desempenho, 6 horas após o transplante, apresentando AUC de 
0,76 (IC 95% 0,67 -0,86), sensibilidade 68%, especificidade 76% e VPP 80%. 
Na avaliação do tempo para diagnóstico da IRA, o PNGAL e UNGAL, 
apresentaram uma elevação respectivamente, 28 e 23 horas antes da 



 

 

creatinina sérica. Na avaliação do padrão de elevação para outros desfechos 
(gravidade da IRA, necessidade de TRS e mortalidade), o UNGAL foi 
significativamente maior nos períodos intra e pré-operatório e teve o melhor 
desempenho 6 horas após a cirurgia, com AUC para TRS e mortalidade, 
respectivamente, de: 0,85 (0,77 -0,93) e 0,87 (IC 95%0,73 -0,99). O PNGAL 
apresentou elevação do padrão um pouco mais tarde, com melhor 
desempenho 18 horas após a cirurgia, com AUC de 0,84 (IC95% 0,67-0,94) 
para TRS e 0,81 (IC95% 0,74-0,93) para não sobreviventes. Conclusão: A 
análise do padrão de elevação do PNGAL e do UNGAL no perioperatório do 
transplante hepático permitiu o diagnóstico precoce da IRA, em média 1 dia 
antes do diagnóstico pela creatinina. O UNGAL demonstrou ser biomarcador 
mais precoce e bom preditor para: desenvolvimento de IRA, gravidade IRA, 
necessidade de TRS e mortalidade. Estudos futuros devem avaliar se o uso 
clínico destes biomarcadores poderia melhorar os desfechos destes pacientes. 
 
Descritores: lesão renal aguda; biomarcadores; bioquímica urinária; 
microscopia urinária; lipocalin; transplante de fígado. 



 

 

Abstract 

 
LIMA C. Biomakers of Acute Kidney Injury: Diagnosis and Applicability in 
the periopetrative period of Liver Transplantation [Dissertation]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 
 
Introduction: Acute kidney injury (AKI) is a common complication in patients 
undergoing liver transplantation, associated a high rate of morbidity and 
mortality. The development of AKI after liver transplantation (LT) is affected by 
several factors existing in the perioperative period. The limitations to the use of 
serum creatinine (Scr), advanced the search for more sensitive, specific and 
early biomarkers to diagnose AKI, such as the Neutrophil Gelatinase-
Associated Lipocalin (NGAL). Objective: To evaluate if the pattern elevation of 
urinary (UNGAL) and plasma (PNGAL) NGAL, in the perioperative of the LT, 
can predict the diagnosis and severity of AKI, need replacement renal therapy 
(RRT) in the first week and mortality until 60 days after surgery. Methods:  
Urine and blood samples were collected in the perioperative period of liver 
transplantation of patients who signed the informed consent. Urine microscopy, 
biochemistry, PNGAL, UNGAL and Scr were assessed before anesthesia, after 
portal reperfusion, 06, 18, 24 and 48 hours after surgery. AKI diagnosis was 
based on KDIGO serum creatinine criterion. The NGAL was measured using 
NGAL Test ™ PETIA (Bioporto). The criterion of injury by NGAL was based in 
the value of cutoff determinate by best sensitive versus specificity (point J 
Younden’s Index) of the conventional receiver operating characteristic curve 
(ROC). We analyzed the time to AKI diagnosis by NGAL and by creatinine.  
Time of hospitalization, need for dialysis and mortality during hospital were also 
analyzed within the groups. Results: A hundred patients aged 18 or older 
undergoing liver transplant from June 2013 to June 2015 were enrolled in the 
study. Mean age was 58 years (+/-12,25), 64 were male and 14 non-Caucasian. 
Fifty-nine developed moderate to severe AKI (stages 2 and 3) during the first 7 
days after LT and 38 patients needed RRT during hospital stay. The mortality 
rate in the first year was 26%. The AKI group was significantly younger (53 
versus 57 years, p=0,01), had a greater functional MELD before transplant (16 
versus 14, p=0,0001) and more severe SOFA score at ICU admission.  Need 
for vasoactive drug, mechanical ventilation, length of ICU and hospital stay 
were higher in the AKI group. Urinary NGAL had an earlier elevation pattern 
than the PNGAL.  The best performance for UNGAL was 06 hours after 
transplantation, with an AUC of 0.76 (95% CI 0.67-0.86), sensitivity 68%, 
specificity 76% and PPV 80%. The PNGAL after 18 hours of transplantation 
was able to predict the diagnosis of AKI by creatinine with an AUC of 0.74 (95% 
CI 0.60-0.88), sensitivity 87%, specificity 71% and PPV 79%. In the analysis of 
time to AKI diagnosis, the PNGAL and UNGAL reached the cutoff for AKI 
diagnosis respectively 28 and 23 hours before serum creatinine. Urinary NGAL 
was significantly higher in the perioperative period in patients that needed 
dialysis or died. The best performance was six hours after LT with AUC of 0,85 
(CI 95% 0,77 -0,93) to predict RRT need and 0,87 (CI 95%0,73 -0,99) for 
mortality. Plasma NGAL elevation presented the best performance 18 hours 
after surgery, with an AUC to predict RRT need of 0,84 (CI 95% 0,67-0,94) and 
of 0,81 (CI95% 0,74-0,93) to predict mortality. Conclusion: The analysis of the 



 

 

elevation pattern the PNGAL and the UNGAL in the perioperative of the liver 
transplantation allowed an early AKI diagnosis. The UNGAL was an earlier 
predictor of AKI, AKI severity, need RRT and mortality. Future studies should 
assess whether the clinical use of these biomarkers could improve the outcome 
of these patients 
 
Descriptors: acute kidney injury; biomarkers; urinary biochemistry; urinary 
microcopy; lipocalin; liver transplantation. 
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1.1 Histórico 

 

 O primeiro transplante de fígado foi realizado por Thomas Starzl, na 

Universidade do Colorado, Estados Unidos (EUA), em 1963. Tratava-se de 

uma criança de 3 anos, portadora de atresia das vias biliares, que faleceu no 

intraoperatório por sangramento1. Em 1967, a mesma equipe realizou o 

primeiro transplante bem-sucedido, em uma criança de um ano e meio, 

portadora de hepatocarcinoma, com sobrevida de 13 meses e óbito  por 

recidiva do tumor primário com metástase 1. 

 O primeiro transplante hepático realizado na América Latina aconteceu no 

Brasil, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HC-FMUSP), em 1968, por Machado e sua equipe. O paciente 

sobreviveu pouco tempo, devido à rejeição aguda e à infecção. Em 1969 e 

1971, outros dois pacientes foram submetidos ao transplante hepático e 

sobreviveram, respectivamente, 18 e 30 dias 2. 

 Em primeiro de setembro de 1985, foram reiniciados os transplantes de 

fígado pela equipe do Dr. Silvano Raia. Tratava-se de uma mulher de 20 anos, 

que faleceu 13 meses após o procedimento devido à recidiva do tumor primário 

de fígado. Pouco depois, em 1988, o mesmo grupo foi responsável pelo 

primeiro transplante hepático inter-vivos do mundo empregando doador 

relacionado 3,4. 

 Na década de 1980, houve avanço na sobrevida do receptor de transplante 

de fígado, através da descoberta dos imunossupressores e da solução de 

preservação 4. 

 O model for end-stage liver disease (MELD) foi inicialmente criado para 

prever a sobrevida em pacientes submetidos à colocação eletiva do 

Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunts (TIPS) 5, adotado, desde 2002, 

nos EUA, para alocação de fígado. O MELD é utilizado no Brasil desde 2006, 

regulamentado pela Portaria Ministerial 1.160 como modelo matemático capaz 

de predizer a sobrevida nos primeiros 3 meses, em lista de espera, para o 

transplante de fígado. Variando de 6 a 40, o MELD é calculado a partir de três 

resultados de exames laboratoriais de rotina: bilirrubina, creatinina e índice 

internacional normalizado (INR) 6. 
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 Os pacientes são classificados de acordo com os critérios de gravidade do 

MELD (Fórmula: 3,8 [log e bilirrubina sérica (mg/dl)] +11,2 [log INR] +9,6 [log 

creatinina sérica(mg/dl)] +6,4), priorizando-se o de maior pontuação e 

considerando o tempo em lista, conforme o seguinte algoritmo: pontuação a ser 

considerada = (cálculo do MELD x 1.000) + (0,33 x número de dias em lista de 

espera (data atual - data de inscrição em lista, em dias)) 6. 

 O valor do MELD utilizando apenas a fórmula descrita é denominado 

MELD funcional; mas existem situações especiais de prioridade de transplante 

(hepatocarcinoma, polineuropatia, síndrome hepatopulmonar etc); na qual 

ocorre uma pontuação em cada situação com a adição do MELD (funcional) 

denominando o valor final: MELD do transplante6. 

 Devido o United Network for Organ Sharing (UNOS) considerar a creatinina 

um preditor independente de sobrevida após o transplante, foi determinado um 

valor máximo de 4 mg/dl, incluindo os pacientes em diálise7. Apesar do valor de 

corte, foi demonstrado que a cretinina é influenciada por inúmeros fatores mais 

evidentes no hepatopata; além disto, o método usualmente utilizado na 

determinação da creatinina (colorimétrico, conhecido também como de Jaffé) 

pode superestimar o valor da creatinina em pacientes com bilirrubina total 

acima de 25mg/dl8. 

 

 

1.1.1 Legislação 

 

 A regulamentação de transplantes pelo Ministério da Saúde foi implementada 

pela Portaria 2.600, 21 de outubro de 2009. A normatização do transplante de 

fígado encontra-se no Capítulo VI, na Seção IV, Módulo de Fígado9. 

 

 

1.1.2 Técnicas cirúrgicas 

 

 As fases durante o transplante de fígado podem ser classificadas em três. 

A fase I ou pré-anepática se inicia na indução anestésica e compreende a 

http://www.hepcentro.com.br/portaria1160.htm#Fórmula do MELD
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hepatectomia; portanto, finaliza-se com a exclusão vascular hepática e a 

retirada do órgão nativo. A fase II ou fase anepática se estende da 

exclusão vascular hepática até a revascularização do enxerto. A fase III ou 

neo-hepática começa com a reperfusão hepática e com o restabelecimento 

do retorno venoso ao coração e termina com o fechamento da parede 

abdominal 10. 

 As técnicas cirúrgicas de transplante de fígado mais utilizadas na 

implantação do enxerto são os métodos convencional e o piggyback 11. 

 A técnica convencional consiste na remoção conjunta do fígado doente 

com a veia cava retro-hepática. Durante este procedimento, a veia cava 

inferior é interrompida em sua porção supra-hepática.  Associado a isso, a 

veia porta tem o seu fluxo cessado para o fígado, acarretando estase 

venosa infradiafragmática. Alterações hemodinâmicas são estabelecidas 

durante a fase anepática. O débito cardíaco e a pressão arterial média 

apresentam decréscimo em relação aos valores basais, podendo acarretar 

em complicações intra e pós-operatórias. O manejo hemodinâmico e 

metabólico do paciente neste momento é um desafio clínico12. 

 O método convencional é mais utilizado quando há indicações 

técnicas, como tumores próximos à veia cava inferior retro-hepática, 

intensas aderências nesta região e utilização prévia de anastomose 

portossistêmica intra-hepática transjugular 11.  

 O bypass venovenoso foi idealizado em 1985, com o uso da circulação 

extracorpórea, permitindo o retorno de sangue da veia cava inferior e da 

veia porta para o átrio direito, através da veia axilar, subclávia ou jugular 

durante a fase anepática, favorecendo a estabilidade hemodinâmica, sem a 

necessidade de administração excessiva de fluídos 13,14 .  

 Na técnica de piggyback, a veia cava inferior fica intacta durante o 

implante do enxerto, as vantagens incluem a redução do período anepático 

e das complicações relacionadas ao bypass venovenoso, a menor 

possibilidade de isquêmia renal e a maior facilidade técnica para o 

retransplante, caso seja necessário 15. 
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1.2 Patologias de causas mais comuns de transplante hepático 

 

 O transplante é a última via de tratamento para a doença hepática terminal, 

o MELD é um modelo matemático que gera um escore na alocação do 

transplante de fígado e a cretinina tem papel fundamental no peso deste 

escore: quanto maior a gravidade (MELD), maior será a disfunção renal. 

 A insuficiência hepática é frequentemente associada com a disfunção 

renal; sendo a vasoconstrição severa uma consequência fisiopatológica da 

função hepática deteriorante, que leva à isquêmia e à falência renal16. 

 Neste capítulo, serão abordadas, resumidamente, as principais causas de 

doença hepática terminal no grupo estudado, sendo importante ressaltar que, 

apesar de não ser possível abordar todas as patologias, algumas  estão associadas 

com a disfunção renal, como: vírus das hepatites C e B, doença policística, 

amiloidose, deficiência de alfa 1-antitripsina e hiperoxalúria primária 17,18,19.  

 

 

1.2.1 Cirrose por vírus da hepatite C – VHC 

 

 O vírus da hepatite C (VHC) é uma das principais causas de doença 

hepática em todo mundo. No Brasil, é estimado que 179 milhões de pessoas 

são portadoras do VHC20.  

 O VHC é um vírus RNA e pertence à família flaviriedae e ao gênero 

hepacivírus. A análise filogenética do VHC apresenta grande heterogeneidade, 

sendo 6 genótipos principais e mais de 100 subtipos 21.  

 A infecção aguda por VHC é frequentemente assintomática. Os casos 

sintomáticos são caracterizados por náuseas, vômitos e mialgias. Raramente o 

VHC agudo causa insuficiência hepática. O RNA do vírus C pode ser detectado 

por PCR no sangue entre 2 e 8 semanas após a contaminação. A erradicação 

espontânea do VHC ocorre em 15-30% dos pacientes, enquanto que, no restante, 

a infecção torna-se crônica. A hepatite C é uma doença insidiosa e lentamente 

progressiva. Aproximadamente 20 a 30% dos pacientes portadores do VHC 

desenvolvem cirrose no período de 20 a 30 anos após o contágio 22,23. 

 A hepatite C tem sido associada com várias glomerulopatias, 
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principalmente a glomerulonefrite membranoproliferativa, e também ao risco 

aumentado de albuminúria, progressão da nefropatia diabética e progressão da 

doença renal crônica 24.  

 

1.2.2 Cirrose por vírus da hepatite B – VHB 

 

 A infecção persistente pelo vírus da hepatite B (VHB) é um importante 

problema de saúde pública, pois é uma das principais causas de doença 

hepática crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular (HCC) 25. 

 Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

aproximadamente dois bilhões de pessoas se infectaram em algum momento 

da vida com o VHB e 325 milhões de indivíduos tornaram-se portadores 

crônicos da doença 26. 

 O VHB pertence à família Hepdnaviridae do gênero orthoheppdnavirus. As 

características comuns ao hepadnavírus incluem o forte tropismo por células 

hepáticas, a presença de partículas virais envelopadas, a formação do genoma 

por DNA de fita dupla incompleta e a utilização da via transcriptase reversa na 

replicação 27. 

 O VHB é transmitido por exposição percutânea ou permucosa a fluidos 

corporais infecciosos, por contato sexual com uma pessoa infectada e, no período 

perinatal, de uma mãe infectada para seu bebê. O período de incubação do VHB é 

de 28 a 160 dias 28.  

 Apenas 5% a 10% dos adultos infectados tornam-se portadores persistentes; 

destes, 10% a 30% desenvolverão cirrose hepática e carcinoma hepatocelular 29. 

 O VHB está associado a várias doenças renais, incluindo a poliarterite 

nodosa, a glomerulonefrite membranosa e a membranoproliferativa 30.  

 

 

1.2.3 Cirrose alcoólica 

 

 O consumo abusivo de álcool é, atualmente, uma das principais causas 

de doença do fígado e está associado à mortalidade significativa em todo o 

mundo 31. O álcool induz uma variedade de doenças hepáticas. Com base 



Introdução  | 7 

   

na patologia, a lesão pode ser classificada em três tipos: esteatose 

hepática, hepatite alcoólica e cirrose alcoólica 32.  

 Informações sobre a exata taxa de incidência e prevalência da doença 

hepática alcoólica ainda são limitadas, pela falta de grandes estudos 

populacionais e pela ausência de grandes revisões sistemáticas de todos os 

dados epidemiológicos disponíveis. No entanto, os dados existentes mostram 

aumento global do número de dependentes de álcool e de acometidos por 

doença hepática alcoólica 33. 

 

 

1.2.4 Cirrose criptogênica  

 

 Hepatites agudas ou crônicas de causas não definidas constituem um 

problema na prática de médicos, tanto clínicos como gastroenterologistas. 

Apesar do desenvolvimento de sofisticados testes laboratoriais, uma proporção 

significativa das hepatites ainda permanece com causa não determinada; são 

as chamadas hepatites criptogênicas ou hepatites não A-E. Possíveis etiologias 

são sugeridas: vírus desconhecido, doenças metabólicas ou hepatite 

autoimune de apresentação atípica 34. 

 

 

1.2.5 Hepatite fulminante 

 

 Conhecida também como hepatite aguda grave, falência hiperaguda do 

fígado ou insuficiência hepática aguda, é definida como uma lesão aguda e 

grave da função hepatocelular, tipicamente associada à coagulopatia e à 

encefalopatia, no período geralmente de 1 a 2 semanas, em pacientes sem 

doença preexistente do fígado ou cirrose. A hepatite fulminante é rara, afetando 

2.000 pacientes por ano, nos Estados Unidos, sendo motivo de 7% dos 

transplantes de fígado anuais 35, 36.  

 As etiologias mais comuns são: hepatites virais agudas A e B, overdose de 

medicação (por exemplo, paracetamol), reações idiossincráticas, ingestão 

de outras toxinas (por exemplo, envenenamento por cogumelos amanita) e 
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distúrbios metabólicos (por exemplo, síndrome de Reye). Apesar dos 

avanços nos cuidados intensivos, a mortalidade continua alta (40-80%), 

sendo, em parte, relacionada a complicações da insuficiência aguda do 

fígado, como edema cerebral, sepse, hipoglicemia, hemorragia digestiva e 

insuficiência renal aguda 37. 

 A insuficiência hepática aguda pode estar associada à falência de 

múltiplos órgãos, rapidamente progressiva, e complicações devastadoras; 

no entanto, os resultados foram melhorados através do uso de transplante 

hepático de urgência 38. 

 

 

1.2.6 Doença de Wilson 

 

 A doença de Wilson é um erro inato do metabolismo do cobre causada 

por uma mutação no gene ATP7B-transporte de cobre. A doença tem modo 

autossômico recessivo, sendo caracterizada por excessiva deposição de 

cobre, predominantemente no fígado e no cérebro 39.  

 A prevalência estimada da doença é de 1 em cada 40.000 pessoas, a 

idade de apresentação varia dos 5 aos 40 anos de vida, com 

predominância pela segunda década de vida. A apresentação mais 

frequente é a hepática, podendo ocorrer como hepatite aguda, crônica ou 

insuficiência hepática fulminante. As manifestações neurológicas são 

pleomórficas, observando-se distúrbios do movimento com início insidioso 

e em idade adulta 40,41,42. 

 

 

1.2.7 Hepatocarcinoma 

 

O carcinoma hepatocelular (HCC), conhecido também como 

hepatocarcinoma, é o tumor primário mais comum do fígado e a terceira causa 

mais comum de morte por câncer, sendo considerado um tumor agressivo, com 

sobrevida média estimada entre 6 e 20 meses 43.  

 As hepatites virais B e C são as principais causas de cirrose hepática em 
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pacientes com HCC, sendo a incidência de 1,4 a 2,5% por VHC e de 1,5 a 6,6% 

por VHB. Outros fatores de risco são toxinas (álcool e aflotoxina), doenças 

metabólicas (hemacromatose, deficiência de a-1-antitripsina, porfiria cutânea, etc), 

uso de esteroides anabolizantes e outras causas de cirrose 43,44.  

 Os pacientes com HCC podem entrar como prioridade no transplante 

hepático; para isto, o diagnóstico deve ser baseado no critério de Barcelona e, 

o estadiamento, no critério de Milão; de acordo com a legislação, podem ser 

incluídos com um MELD mínimo de 20 6. 

 

 

1.3 A injúria renal aguda e o transplante hepático 

 

 A injúria renal aguda (IRA) é uma complicação comum em pacientes 

submetidos ao transplante hepático, com alta incidência, que varia de 17 a 

95%, associada a altas taxas de morbidade e mortalidade, afetando a evolução 

desses pacientes a curto e a longo prazos 45,46.  

 O desenvolvimento da IRA, seguido de transplante hepático, é influenciado 

por numerosos fatores, presentes no pré, no intra e no pós-operatórios.  A 

síndrome hepatorrenal (SHR) é comumente observada no pré-operatório, 

caracterizada por vasodilatação arterial, principalmente nos vasos sanguíneos 

da circulação esplâncnica, e severa vasoconstrição renal. Fatores 

intraoperatórios incluem longos períodos de clampeamento vascular, 

hipotensão, altas doses de vasopressores e sobrecarga de volume. No pós-

operatório, a hipotensão e o uso de inibidores da calcineurina, tais como 

ciclosporina e tacrolimus, também são condições que potencialmente se 

associam ao desenvolvimento da IRA47.  

 Antes do MELD, a alocação do transplante hepático era por tempo de lista 

de espera; em 2006, o Ministério da Saúde adotou o critério do MELD, 

modificando a classificação para o critério de gravidade na alocação do 

transplante. O MELD é um modelo matemático que prediz a mortalidade em 

até 3 meses em pacientes aguardando o transplante hepático; o cálculo é 

baseado nos exames:  bilirrubina sérica, creatinina sérica e índice internacional 

normalizado; (INR) 6. Devido a creatinina ser um dos exames utilizados no 
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cálculo do MELD, houve  aumento considerável no número de pacientes com 

comprometimento da função renal em lista de espera do transplante de fígado 

48,49. O valor da creatinina pesa muito no escore do MELD, ocorrendo uma 

prioridade significativa para pacientes com função renal prejudicada 50,51. Além 

disso, o método de mensuração da creatinina pode interferir no valor real da 

creatinina. O método de Jaffé superestima a creatinina do soro quando a 

concentração da bilirrubina é superior a 25mg/dl, isto pode interferir no 

aumento de 1 a 2 pontos no escore do MELD 8,52. 

 A IRA após o transplante hepático está associada à menor viabilidade do 

órgão transplantado  53,54 e ao aumento dos custos hospitalares 55, reduzindo a 

sobrevida do órgão transplantado quando associada à terapia renal substutiva 

(TRS) 56, além do aumento da probabilidade de desenvolvimento de doença 

renal crônica (DRC) a longo prazo 53,57. 

 Devido à falta de definição uniforme no diagnóstico da IRA, a Acute 

Dialysis Quality Iniciative (ADQI) sugeriu, em 2004, uma classificação com 

base na gravidade da injúria renal; o Risk, Injury, Loss end Stage Renal 

Disease (RIFLE). Em 2007, houve uma revisão do RIFLE e a Acute Kidney 

Injury Network (AKIN) propôs a adição do aumento da creatinina sérica igual ou 

>0,3mg/dl em 48 horas para definição de IRA. Em 2012, o Kidney Disease 

Improving Global Outcomes (KDIGO) utilizou critérios das classificações de 

RIFLE e AKIN. Assim, a nova classificação de IRA determina que: 

 

Estádio 1 – aumento da creatinina sérica igual ou >1,5-1,9 vezes o valor basal 

em 7 dias ou = >0,3mg/dl (> 26,5 micromol/l), em até 48 horas, ou débito 

urinário <0,5ml/kg/h durante 6 a 12 horas. 

Estádio 2 – aumento da creatinina sérica igual ou >2,0-2,9 vezes o valor basal 

ou débito urinário <0,5ml/kg/h por > 12 horas. 

Estádio 3 – aumento da creatinina sérica 3,0 vezes o valor basal ou igual ou > 

4,0mg/dl (>=353,6 micromol/l) ou débito urinário <0,3mg/kg/h, por 24 horas, ou 

anúria por >12 horas ou início de terapia de substituição renal ou, em pacientes 

< de 18 anos, diminuição da taxa de filtração glomerular estimada <35ml/min. 

por 1,73m²  58. 
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 As etiologias mais comuns de IRA em hepatopata são azotemia pré-renal, 

necrose tubular aguda (NTA) e SHR. Porém, a diferenciação da etiologia da 

IRA é crítica e os tratamentos diferem acentuadamente. Portanto, estabelecer o 

diagnóstico diferencial preciso é extremamente desafiador 59,60.  

 O teste mais frequentemente utilizado para diferenciar a IRA pré-renal da 

NTA é a fração de excreção de sódio (FeNa) e a fração de excreção de ureia 

(FeU) 61. Na IRA pré-renal, a FeNa é frequentemente baixa e a concentração é 

menor do que 20mEq/l – apesar disso, o uso de diuréticos torna difícil a 

interpretação de  FeNa e a sepse pode alterar a FeU 62,63. 

 A IRA também pode ser classificada em anormalidade funcional ou 

estrutural.  A avaliação é baseada na taxa de filtração glomerular (TFG) e na 

creatinina sérica; no entanto, a avaliação da lesão renal funcional e estrutural 

não é completa, a menos que tenham sido realizados exames de urina, 

incluindo exame de sedimento urinário e exames de imagem 64. 

 Apesar dos avanços na classificação da IRA na última década, o 

biomarcador utilizado na prática clínica para o diagnóstico de IRA é a 

creatinina. Os níveis de creatinina sérica são influenciados por outros fatores 

não relacionados à taxa de filtração glomerular; idade, sexo, massa muscular, 

metabolismo muscular, medicação e estado de hidratação 50. Além disso, as 

mudanças agudas na TFG não são acompanhadas de aumento concomitante 

na creatinina sérica. Como o estado de equilíbrio entre produção e eliminação 

demora dias para ocorrer, a creatinina sérica subestima o grau de perda de 

função renal, principalmente nas primeiras 48 horas após o insulto 65,66. 

Em pacientes hepatopatas, as limitações do uso da creatinina sérica são mais 

graves devido a frequente presença de desnutrição, diminuição da massa 

muscular e menor volume intravascular efetivo 66. 

 Devido as limitações do uso da creatinina sérica e a sua baixa 

sensibilidade e especificidade, existem inúmeras pesquisas investigando, como 

possíveis biomarcadores, diferentes proteínas urinárias e do soro que são mais 

expressas nos rins no início da lesão e são mais sensíveis e específicas para o 

diagnóstico precoce de IRA 67. Sendo que os marcadores urinários são mais 

promissores para a detecção precoce de IRA: identificação do mecanismo de 

lesão, avaliação do local e gravidade da lesão 68. 
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 O marcador ideal deve facilitar a identificação precoce e a estratificação de 

risco e contribuir para a classificação diagnóstica 69. O painel de biomarcador 

de IRA será útil para determinar o momento inicial do insulto e na avaliação da 

duração da IRA, para ajudar a distinguir entre os vários tipos e a patogênese 

da IRA e para predizer o prognóstico global em relação à necessidade de 

diálise e mortalidade 70. Descoberta em 1993, por Kjeldsen et al.71, a lipocalina 

associada à gelatinase de neutrófilos humanos (NGAL) tem sido utilizada em 

vários cenários clínicos, em adultos e crianças, para prever IRA e outros 

desfechos. 

 A IRA continua um problema associado à alta mortalidade, apesar da 

melhora da técnica cirúrgica, da invenção de fármacos com baixa 

nefrotoxicidade e do desenvolvimento do manuseio perioperatório 72. As 

dificuldades na intervenção precoce contribuem significantemente para o mau 

prognóstico da IRA. Pacientes com doença hepática em estágio final 

frequentemente apresentam queda da filtração glomerular, embora a 

desnutrição, a diminuição da massa muscular e a alteração de função hepática 

possam contribuir para presença de valores da creatinina sérica pouco 

alterada. Dessa forma, o diagnóstico de IRA com base na creatinina pode ser 

tardio e o uso de um painel de biomarcador precoce de injúria renal se torna 

necessário e eficaz para identificar mais precocemente o insulto da IRA – 

comum neste grupo de pacientes 72, 73. 

 

 

1.4 Biomarcadores para o diagnóstico de IRA 

 

 O diagnóstico das causas de falência hepática são essenciais para verificar 

os principais motivos de transplante hepático 74, assim como o diagnóstico da 

IRA, após o transplante hepático, também é fundamental, devido a sua alta 

incidência e a associação com  piores desfechos; por isto, existem esforços 

contínuos de entidades e pesquisadores na busca de biomarcadores precoces 

no diagnóstico da IRA.  
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 O termo biomarcador foi introduzido em 1989 para descrever qualquer 

indicador diagnóstico mensurável usado para avaliar o risco ou a presença de 

uma dada doença 75. 

 Estes biomarcadores podem ser classificados em: biomarcadores 

constitutivos (proteínas/enzimas que são normalmente presentes nas células 

tubulares renais e normalmente não encontradas na urina em concentração 

significativa, mas são liberadas na urina em resposta direta a uma lesão celular) e 

biomarcadores induzidos (proteínas que não são normalmente encontradas em 

altas concentrações em células tubulares renais ou urina até que a sua produção 

seja diretamente regulada em resposta à lesão celular) 76. 

 A capacidade dos biomarcadores para prever IRA foi estudada 

intensamente em vários contextos clínicos diferentes, pois o biomarcador deve 

provar ser mais preciso e precoce do que o padrão ouro atual da creatinina 

sérica (Scr) 77.  

 Serão abordados os biomarcadores que apresentaram desempenho 

promissores no diagnóstico da IRA, em diversos estudos: NGAL, KIM-1, IL-18 e  

cistatina C. 

 

 

1.4.1 Lipocalina associada à gelatinase de neutrófilos – NGAL 

 

 Em 1993, Kjeldsen et al. 29 isolaram uma lipocalina como polipeptídeo 

resistente à protease, covalentemente ligado à neutrophil gelatinase, 

nomeando-o de neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL).  

 O NGAL é uma proteína de 25-quilodaltons (kDa) covalentemente ligada à 

gelatinase em grânulos específicos de neutrófilos. O NGAL é expresso, em 

níveis muito baixos, em vários tecidos humanos, incluindo rins, traqueia, 

pulmões, estômago e cólon (adulto e fetal) 78. A função anti-inflamatória do 

NGAL é verificada pela expressão aumentada em epitélios proliferativos, áreas 

de inflamação e malignidade intestinal 79.  

 Em rins normais, apenas os túbulos distais e os ductos coletores 

apresentam alguma expressão de NGAL 79. A função fisiológica de NGAL nos 

rins é desconhecida; no entanto, acredita-se que tenha papel na morfogênese 
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renal 80. O NGAL parece desempenhar papel preponderante na regulação da 

proliferação celular, nos processos de reparação e na reepitelização tubular. 

Este marcador corresponde a uma via adicional de transporte de ferro, que 

determina aumento da transcrição da hemeoxigenase – enzima que protege e 

preserva as células tubulares proximais, com efeito proliferativo e 

antiapoptótico 81, 82.  

 As condições que podem interferir no desempenho do NGAL, já 

identificadas, são:  sepse, doença pulmonar obstrutiva crônica e disfunção 

cardíaca, podendo atuar como fatores de confusão. O desempenho do NGAL 

parece ser influenciado por idade (previsão superior em crianças),  sexo e 

função renal de base 83. 

 Existem inúmeros cenários clínicos, em adultos e crianças, para o uso do 

NGAL urinário e plasmático na predição da IRA, como em cirurgias cardíacas, 

no uso de contraste e também para câncer de mama e colón. 

 No estudo multicêntrico italiano, de Di Somma et al. 84, foram alocados 665 

pacientes, admitidos no departamento de emergência, para avaliação do NGAL 

plasmático e da creatinina sérica nos tempos: 0, 6, 12, 24 e 72 horas após a 

internação. A avaliação seriada dos tempos 0 e 6 horas do NGAL proporcionou 

alto valor preditivo negativo (VPN) (98%) para descartar o diagnóstico de IRA 

no prazo de 6 horas de chegada dos pacientes ao departamento de 

emergência. O NGAL no tempo 0 demonstrou forte valor preditivo para a 

mortalidade intra-hospitalar do paciente – com valor de corte de 400 ng/ml.  

 No estudo de Singer et al. 85, o NGAL urinário foi útil para classificar e 

estratificar pacientes com IRA estabelecida; o nível de NGAL> 104 μg/L indicou 

IRA intrínseca (razão de probabilidade de 5,97), enquanto que o nível de NGAL 

<47 μg / L indicou IRA intrínseca improvável (taxa de probabilidade de 0,2). Na 

análise de regressão logística, NGAL foi capaz de predizer o agravamento da 

classe do RIFLE, necessidade de TRS e mortalidade hospitalar.  

 Portal et al. 86 analisaram o NGAL e a cistatina C no plasma e na urina de 

95 pacientes, medidos em até 48 horas após o transplante de fígado. A IRA foi 

definida pelo RIFLE; foram avaliados SOFA e APACHE II, sendo que APACHE 

II e PNGAL foram melhores preditores de gravidade de IRA (APACHE II AUC 

0,87 [0,77-0,97], p <0,001; PNGAL AUC 0,87 [0,77-0,92], P <0,001). Um 
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marcador de risco renal usando APACHE II> 13 e PNGAL> 258 ng/mL foi 

calculado, com pontuação de 1, com sensibilidade de 100% e 76% de 

especificidade para IRA grave.  

 O NGAL parece ser o biomarcador ideal; porém, existem questionamentos 

quanto ao material biológico ideal (urina versus sangue), o tempo, o valor de corte 

(ou limiar), o significado clínico e o prognóstico deste biomarcador 87. 

 

 

1.4.2 Injúria renal da molécula-1- KIM-1 

 

 A injúria renal da molécula-1 (KIM-1), também conhecida como células T 

da imunoglobulina mucina (TIM-1); foi originalmente identificada como um 

receptor de vírus da hepatite (HAVCR-1), é um tipo de proteína transmembrana 

– 1, o qual é expressso fortemente por insultos renais de origem isquêmica e 

ou tóxica. Ela também desempenha diversos papéis em células T e B na 

biologia celular 88, 89.  

 Os dados de expressão e estrutura sugerem que a KIM-1 é uma mólecula 

de adesão celular epitelial, up-regulated, nas células, que são desdiferenciadas 

em replicação. A KIM-1 pode desempenhar papel na restauração da 

integridade morfológica e função no rim após a isquemia 90.  

 Na IRA isquêmica, há apoptose e perda de células epiteliais que 

contribuem para a obstrução do lúmen do túbulo. Neste processo, a KIM-1 tem 

capacidade de reconhecer e fagocitar células mortas, sendo um receptor que 

reconhece fosfatidilserina nas células apoptóticas, encaminhando-as para os 

lisossomas. A KIM-1 serve também como um receptor de lipoproteínas 

oxidadas e, consequentemente, é adequada para o reconhecimento celular por 

apoptose. A KIM-1 é o único não mieloide receptor de fosfatidilserina, que 

transforma as células epiteliais em fagócitos semiprofissionais 91,92.  

 Na lesão renal, a KIM-1 é marcadamente regulada positivamente em 

células do túbulo proximal renal por estímulos que promovem a 

desdiferenciação, incluindo lesão isquêmica ou nefrotóxica, bem como em 

casos de doença tubulointersticial, doença renal policística e carcinoma de 

células renais 93. 
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 Em estudo conduzido por Liangos e colaboradores, a área sob a curva 

ROC para predizer a necessidade de TRS ou a mortalidade pela KIM-1 foi de 

0,61 (95% CI, 0.53-0.61), comparável com os parâmetros de creatinina sérica e 

volume urinário. O estudo mostrou que pacientes com KIM-1 no quartil mais 

elevado tinham 3,2 vezes maiores probabilidades (95% CI, 1,4-7,4) de 

desfecho desfavorável em relação a pacientes com KIM no quartil mais baixo. 

No entanto, esse resultado não foi significativo quando a análise foi ajustada 

para múltiplos fatores. Em outro estudo, realizado pelos mesmos autores, a 

KIM-1 não foi um preditor da necessidade de TRS, mas foi um bom preditor 

para a mortalidade 94. 

 Han et al. 95, publicaram um estudo demonstrando a KIM-1 como um novo 

biomarcador de injúria renal no túbulo proximal em humanos. Eles analisaram a 

biópsia de seis pacientes com NTA, nos quais houve elevação na expressão de 

KIM-1 através da imuno-histoquímica na biópsia renal. Posteriormente, o 

mesmo grupo dosou a KIM-1 urinária de 32 pacientes com doenças renais e 8 

controles e associou a elevação de KIM-1 a pacientes com NTA isquêmica, em 

comparação com outras doenças renais.  

 No estudo de Szeto et al. 96, a expressão de KIM-1 forneceu informações 

prognósticas em relação à taxa de declínio da função renal, 

independentemente da patologia renal. Eles avaliaram 63 pacientes 

transplantados renais que necessitaram de biópsia do enxerto devido à piora 

progressiva da função renal. Após terem sido seguidos por, em média, de 39 a 

21 meses, a taxa de declínio da função renal foi significativamente 

correlacionada com a expressão de KIM-1 urinária (r 0,434, p 0,0004). Aos 48 

meses, após ajuste para fatores de confusão, a maior expressão de KIM-1 

urinária conferiu risco 2,9 vezes maior de desenvolvimento de falência do 

enxerto (p 0,006).  

 No editorial de Bonventre 97, destacaram-se as propriedades e as funções 

da KIM-1, assim como o seu valor diagnóstico e também como um futuro alvo 

terapêutico no tratamento da IRA, no desenvolvimento de medicamentos e no 

monitoramento de segurança do rim.  

 No recente estudo de Huphreys et al. 98, com camundongos, foi relatado 

que a expressão da KIM-1, após a lesão renal, promove fibrose renal e fornece 
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uma ligação entre a lesão aguda e recorrente com a doença renal crônica 

progressiva. 

 

 

1.4.3 Interleucina-18-  IL-18 

 

 Em 1989, a interleucina-18 (IL-18) foi descrita pela primeira vez como 

"fator de IFN-y de indução", tendo sido isolada no soro de ratinhos após a 

injeção intraperitoneal de endotoxina. Dias antes, os ratos tinham sido pré-

tratados com Propionibacterium acnes, o qual estimula o sistema retículo-

endotelial, particularmente as células de Kupffer do fígado. Em 1995, o 

nome foi alterado para IL-18 99.  

 A IL-18 induz a síntese, a liberação de interferon gamma e outras 

citocinas inflamatórias, como IL-8, 4 e 13, além do fator de necrose tumoral. 

Dessa forma, a IL-18 modula a ação de várias células imunologicamente 

ativas: macrófagos, monócitos, linfócitos e granulócitos. Além disso, a IL-18 

tem capacidade de induzir apoptose. A precursora da IL-18 pode ser 

encontrada em monócitos de sangue de indivíduos saudáveis e em 

queratinócitos, células epiteliais de todo o trato gastrointestinal. Macrófagos 

peritoneais e do baço do rato também contêm a precursora IL-18 na 

ausência de doença 100, 101.  

 A IL-18 é sintetizada como um precursor inativo de 23 kDa, sendo 

expressa em rim saudável, no néfron distal, mais especificamente pelas 

células intercaladas no final distal do túbulo contornado, do túbulo de 

conexão e do ducto coletor. A IL-18 é um início do componente da cascata 

de citoquinas inflamatórias, a sua localização sugere que células 

intercaladas renais podem contribuir para a resposta imune imediata do 

rim. A lesão isquêmica e os estados inflamatórios desencadeiam a 

clivagem intracelular imatura de IL-18 na forma ativa, que é então 

detectado na urina, como um marcador de lesão 102, 103.  

 A IL-18 tem sido extensivamente estudada em diferentes contextos 

clínicos: na lesão renal aguda, na psoríase, na insuficiência cardíaca, na 
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doença inflamatória do intestino e em doenças como a esclerose múltipla e 

o melanoma metastático 104.  

 Em 2005, Parikh et al.105 estudaram pacientes portadores de SARA 

(Síndrome da Angústia Respiratória Aguda), coletando 400 amostras de 

urina em 0, 1 e 3 dias do diagnóstico de SARA, sendo 52 casos e 86 

controles, para diagnóstico de IRA pela IL-18. A AUC foi de 73%, em 24 

horas, e o valor da IL18, no dia 0, demonstrou ser um preditor 

independente de mortalidade. 

  Um ano após, Parikh et al. 106 realizaram um estudo em pacientes de 

cirurgia cardíaca utilizando a IL-18 e o NGAL. Foram selecionados para o 

estudo 53 pacientes, sendo 20 com IRA, definida por RIFLE, e 35 

controles. O resultado da IL-18 na AUC, nos momentos da coleta (4,12 e 

24 horas), foi de 61%, 75% e 73%. A IL-18 aumentou 4-6 horas após o 

bypass cardiopulmonar, com um pico de 25 vezes.  

 Em 2008, Hanse et al. 107 realizaram um estudo de coorte com 100 

pacientes após a cirurgia cardíaca utilizando a IL-18 como preditor de IRA. 

O resultado foi desfavorável ao biomarcador, com AUC 0,53 (na chegada 

da UTI) e 0,55 – 24 horas após a cirurgia. 

 No estudo realizado por Sirota et al.108, em 2013, foram analisadas IL-8 

no plasma e IL-8, IL-18 e NGAL na urina de 40 pacientes em até 24 horas 

após o transplante hepático – para o diagnóstico da IRA. O resultado 

pareceu favorável, com AUC de 0,74, com p 0,04 da IL-18.  

 

 

1.4.4 Cistatina C 

 

 Em 1961, Clausen 109 descobriu uma proteína de baixo peso molecular 

(gamma-trace) em amostra de líquor. No mesmo ano, Butler e Flyn 110 

descreveram a cistatina C como uma proteína de perfil eletroforético gama, em 

amostras isoladas de urina de pacientes com diversas patologias renais. 

 Somente em 1984, Barret et al.111  descreveram a função biológica 

dessa proteína como inibidora de cisteína, denominada cistatina C, por sua 



Introdução  | 19 

   

similaridade estrutural e funcional com cistatinas descobertas em ovos de 

galinha. 

 A cistatina C é uma proteína não glicosilada de baixo peso molecular, de 

13,36 kDa, sendo livremente filtrada no glomérulo, reabsorvida e 

metabolizada no túbulo renal proximal, mas sem secreção renal ou 

extrarrenal 112. A cistatina C é produzida em ritmo constante por todas as 

células nucleadas 113.  

 Ao contrário da creatinina, os níveis séricos de cistatina C não são 

afetados significantemente por sexo, raça ou massa muscular. Porém, as 

concentrações de cistatina C aumentaram com a idade, no estudo de Firmey 

et al. 114  (36-50 anos: 0,82 +- 0,17mg/dl, 50-65 anos 1,07 +- 0,21 mg/dl). 

 Os glicocorticoides parecem alterar a produção da cistatina C – níveis 

altos aumentam a produção da cistatina C, enquanto níveis médios e baixos 

de glicocorticoides parecem não alterar a sua produção 115, 116. 

 Alterações tiroidianas, como hipotireoidismo, hipertireoidismo, mesmo as 

subclínicas, podem alterar a produção de cistatina C, sendo que pacientes com 

hipotireoidismo apresentam redução nos valores séricos de cistatina C, enquanto 

pacientes com hiperparoidismo têm maior expressão sérica de cistatina C – ao 

contrário do que ocorre com a creatinina 117, 118, 119.  

 Em 2013, Aydo˘gdu et al. 120 dosaram NGAL e cistatina C no plasma e 

na urina de pacientes críticos, visando o diagnóstico de IRA e sepse; foram 

alocados, nesse estudo, 151 pacientes. A cistatina C teve AUC 0,82 (no 

plasma) e 0,86 (na urina); NGAL de 0,44 (no plasma) e de 0,80 (na urina) no 

diagnóstico de IRA.  

 Em um estudo, Ghonemy e Amro 121 avaliaram o NGAL e a cistatina C 

sérica de 52 pacientes após a cirurgia cardíaca. O NGAL, em pacientes com 

IRA, demostrou aumento muito significativo em 3 horas e 6 horas após 

cirurgia, apresentando, respectivamente, sensibilidade (S) de 94,1%; 98,1% 

e especificidade (E) de 93,9%; 91,% – a partir do seu nível basal (p <0,01). 

A cistatina C, em pacientes com IRA, foi significativamente superior em 6 horas 

após a cirurgia (75,2% S e 75,8% E) – a partir do seu nível basal (p <0,05).  

 Em 2013, Wan et al. 122 avaliaram 56 pacientes com hepatopatias para o 

diagnóstico da IRA. O valor de coorte da cistatina C foi de 1,21 mg/dl no 
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diagnóstico da IRA. A cistatina C sérica forneceu previsão mais precoce de 

IRA do que a creatinina sérica. 

 No estudo de Park et al. 123, foram mensurados os valores de cistatinas 

C urinária e sérica e creatinina urinária, sendo selecionados 213 pacientes 

com diagnóstico de IRA, divididos em IRA pré-renal (86) e IRA intrínseca 

(127). Na IRA intrínseca, a concentração de cistatina C urinária aumentou 

com a gravidade da IRA. A taxa de cistatina urinária/creatinina urinária foi 

significativamente maior no grupo de TRS versus o grupo de não-TRS (0,15 

vs 0,08, respectivamente, com p = 0,037). Em uma análise multivariada, a 

relação cistatina urinária/creatinina urinária foi associada com a mortalidade 

hospitalar (p = 0,019). 

 O estudo de Royakkers et al. 124, usando o RIFLE, comparou o 

desempenho de cistatina C no plasma e na urina como biomarcador precoce 

para o diagnóstico de IRA em uma UTI heterogênea, sendo o material 

biológico coletado no admissão, no primeiro dia 1 e em dias consecutivos 

até a alta da UTI. Foram alocados 151 pacientes, divididos em três grupos: 

não IRA (60), IRA após a admissão (35) e IRA na admissão (60). A cistatina 

C urinária não apresentou nenhum valor diagnóstico nos dias que 

antecederam ao diagnóstico de IRA pela creatinina sérica (AUC<0,50). Além 

disso, as  cistatinas C plasmática e urinária, no primeiro dia de diagnóstico 

de IRA, foram pobres preditores da necessidade de TRS (AUC= 0,66).  

 

 

1.5 Bioquímica e microscopia urinária 

 

  Apesar de os biomarcadores precoces serem promissores no diagnóstico 

da IRA, são necessários mais estudos que comprovem sua validação na 

prática clínica. A urinálise está disponível desde do século XVII, tendo sido 

aprimorada no século XIX, com a microscopia e a bioquímica urinária, que têm 

seu papel determinante no diagnóstico de várias patologias renais, como: 

síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, infecção urinária, entre outras 125.  
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1.5.1 Fração de excreção do sódio - FeNa 

 

 A fração de excreção do sódio (FeNa) foi umas das primeiras análises 

químicas utilizadas, para diferenciar a IRA pré-renal da NTA, e tem como base 

a premissa de que túbulos intactos reabsorvem sódio na pré-renal, enquanto os 

túbulos lesionados não – como na NTA 126.  

 

 

1.5.2 Fração de excreção de ureia - FeU 

 

 A fração de excreção de ureia (FeU) baseia-se na mesma premissa da 

FeNa, exceto que a reabsorção da ureia é menos afetada por diuréticos de alça 

e tiazídicos, que atuam distalmente para o túbulo proximal (o principal sítio de 

reabsorção da ureia) 126.  

 A diferenciação de IRA pré-renal e IRA transitória da NTA não foi validada 

em pacientes criticamente enfermos, por meio de índices urinários, tais como 

fração de excreção de sódio ou ureia 127. 

 O estudo de Pons et al. 128  é importante porque confirma a capacidade de 

diagnóstico ou prognóstico limitado de bioquímica urinária em cuidados críticos e 

também porque desafia o paradigma da IRA pré-renal. E, provavelmente, não 

existem formas de como conceituá-los classicamente: IRA pré-renal da NTA.  

 

 

1.5.3 Microscopia urinária e escore 

 

 Um teste de laboratório consagrado pelo tempo para avaliar IRA é a 

microscopia de urina. Chawla et al. desenvolveram novo escore com o objetivo 

de padronizar a análise do sedimento urinário. O escore foi testado em 30 

pacientes com suspeita clínica de NTA. O sedimento urinário foi analisado em 

relação aos desfechos em 18 pacientes com NTA. Os pacientes com score 

maior apresentavam menor taxa de recuperação renal quando comparados 

com aqueles com menor escore 129. 
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 Em estudo com 51 pacientes com IRA, Marcussen et al. 130 relataram 

que pacientes com NTA tinham número maior de cilindros do que aqueles 

com IRA sem NTA. Os 12 pacientes que necessitaram de diálise possuíam 

maior quantidade de diferentes tipos de cilindros. Os investigadores 

demonstraram que a microscopia urinária pode ser útil em estabelecer o 

diagnóstico, como, também, predizer a gravidade da IRA.  

 Em estudo prospectivo de coorte conduzido com 249 pacientes, foram 

analisados os biomarcadores NGAL, KIM-1 e IL18 e foram determinados 

FeNa, FeUreia e escore de microscopia. No resultado, a FeNa e a FeUrea 

não foram úteis; já a determinação de IRA, no primeiro dia, pelos 

biomarcadores na urina e pela microscopia, melhorou significativamente a 

determinação do prognóstico clínico, indicando sua utilidade potencial na 

prática clínica atual 131.  

 O uso rotineiro da bioquímica urinária não é uma ferramenta de 

diagnóstico ou prognóstico clinicamente útil em pacientes críticos, doentes 

em risco ou com IRA 131. 

 No entanto, a avaliação da microscopia urinária foi eficaz na 

discriminação da IRA séptica da não séptica, no estudo de Prowle et al. 132 

avaliando 83 pacientes críticos. Além disso, o escore da microscopia 

urinária discriminou a gravidade da IRA e previu o agravamento IRA, com 

necessidade de TRS e mortalidade em pacientes criticamente enfermos. 

 Perazella e Coca 126 propõem um diagnóstico diferencial, baseado em 

padrões clínicos urinários disponíveis, como a microscopia urinária (Escala 

de Sedimento Urinário) associada com os novos biomarcadores precoces 

na definição do diagnóstico da IRA, assim como no  prognóstico da IRA, na 

classificação de gravidade, na necessidade de terapia renal substutiva e na 

morte.  
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1.6 Índices prognósticos na admissão dos pacientes na UTI após o 

transplante hepático 

 

 Segundo publicação, de dezembro de 2015, da Associação Brasileira de 

Transplantes de Órgãos (ABTO), havia cerca de 2.634 pessoas na lista de 

espera e 1.809 transplantes hepáticos realizados; esta diferença implica em 

pacientes cada vez mais graves e com maior índice de mortalidade. Neste 

mesmo período, 825 pacientes morreram na lista de espera de transplante 

hepático 133. 

 Portanto, no nosso estudo, além da avaliação do biomarcador precoce 

NGAL, bioquímica e microscópia urinária; também foi analisada a gravidade 

dos pacientes submetidos ao transplante hepático na admissão da UTI. Para 

isto, foram utilizados índices prognósticos, como: Simplified Acute Physiology 

Score (SAPS 3) e Sepsis related Organ Failure Assessment (SOFA). Para 

avaliar a comorbidade, foram utilizados o escore de Charlson Comorbitidy e o 

escore do Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS). 

 O SAPS 3 – Escore Fisiológico Agudo Simplificado (Simplified Acute 

Physiology Score) – foi utilizado para avaliar a gravidade dos pacientes e para 

estabelecer um índice preditivo de mortalidade para pacientes admitidos na 

UTI. Criado em 1993, por Le Gall, Lemeshov e Saulnier, é composto de 20 

varíaveis que oscilam de 0 a 163 pontos. A última versão foi publicada em 

2005, sendo a utilizada neste estudo 134. 

 O SOFA (Sepsis related Organ Failure Assessment) é um método que 

descreve a disfunção/falência orgânica ao longo do tempo. Análisa 6 sistemas 

orgânicos, graduando entre 0 e 4 pontos, de acordo com o grau de disfunção 

orgânica/falência 135.  

 O Charlson Comorbitidy é um índice preditivo de mortalidade em dez anos, 

nos pacientes que têm uma gama de comorbidades. No total, são 22 itens e, 

em cada item, é atribuída a pontuação de 1 a 6 – dependendo do risco de 

morrer associado a cada um 136.  

 O CPIS (Clinical Pulmonary Infection Score) é utilizado para auxiliar no 

diagnóstico clínico de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) 137. 

Foi avaliado o CPIS, visto que, no pós-operatório de transplante hepático, a 
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PAV pode ocorrer e evoluir para piores desfechos como a sepse e a 

mortalidade. 

 O critério de alocação do transplante hepático pelo MELD, associado à 

baixa oferta de órgãos viáveis para transplante, tornam a situação crítica, com 

pacientes muito graves e, consequentemente, com comprometimento renal 

antes mesmo do transplante. A injúria renal continua durante a cirúrgia e no 

pós-operatório, refletindo alta incidência de IRA após o transplante hepático.  

 O diagnóstico de IRA após o transplante afeta os resultados desses 

pacientes em curto prazo (aumento de tempo de internação: UTI e hospitalar, 

com necessidade de TRS intra-hospitalar, elevando o custo e a mortalidade) e 

a longo prazo (diminuindo: a sobrevivência do enxerto e do paciente, 

diminuindo a TFG, e desencadeando o desenvolvimento de DRC). Devido à 

baixa sensibilidade e especificidade da creatinina, há esforços contínuos para 

melhorar o diagnóstico precoce de IRA, com biomarcadores promissores como 

o NGAL. 

 O biomarcador ideal deverá ter detecção precoce de IRA, identificação do 

mecanismo de lesão, avaliação do local e da gravidade da lesão, assim como 

deve avaliar desfechos como: predição do diagnóstico/gravidade da IRA, 

necessidade de TRS e mortalidade. O NGAL vem sendo utilizado em inúmeros 

cenários clínicos na  avaliação da predição da IRA e, por isto, foi o biomarcador 

utilizado neste estudo. 

 



 

 

 2 OBJETIVOS
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2.1 Objetivo principal 

 
 Avaliar se o padrão de elevação do NGAL urinário (UNGAL) e do 

plasmático (PNGAL) – durante os períodos analisados (pré-operatório, antes 

da indução anestésica (1), após a reperfusão portal (2), 6 horas após a cirurgia 

(3), 18 horas após a cirurgia (4), e 24 (5) e 48 horas (6) após o transplante de 

fígado) – pode predizer o diagnóstico da IRA. 

 

 

2.2  Objetivos secundários 

 

1.  Avaliar se o padrão de elevação do NGAL urinário (UNGAL) e do 

plasmático (PNGAL) – durante os períodos analisados (pré-operatório, antes 

da indução anestésica (1), após a reperfusão portal (2), 6 horas após a cirurgia 

(3), 18 horas após a cirurgia (4), e 24 (5) e 48 horas (6) após o transplante de 

fígado) – pode predizer a gravidade da IRA, a necessidade de TRS e a 

mortalidade. 

2. Avaliar se a bioquímica urinária (FeNa, FeU, FeK e SIDU) e o padrão 

microscópio urinário podem ajudar no diagnóstico da IRA, no  perioperatório de 

transplante hepático. 

3.  Avaliar a frequência e a evolução dos pacientes que apresentam 

biomarcadores positivos sem elevação dos níveis de creatinina plasmática,  

biomarcador positivo (BM+) e creatinina negativa (Cr-), em relação aos grupos 

BM+/Cr+, BM-/Cr- e BM-/Cr+. 

4. Avaliar se os métodos tradicionais na determinação da IRA, como a 

bioquímica urinária (FeNa) e o padrão microscópio urinário, em associação 

com os recentes UNGAL e PNGAL, podem ajudar na determinação do 

diagnóstico da IRA, no pós-operatório de transplante hepático. 



 

 

3 PROTOCOLO DE ESTUDO
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3.1 Desenho do estudo 

 

 Trata-se de um estudo de coorte, observacional e prospectivo, que foi 

realizado em pacientes no perioperatório de transplante hepático. 

Acompanhamos os pacientes maiores de 18 anos, no pré, no intra e no pós-

operatórios de transplante hepático. Os pacientes que assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram acompanhados após sua 

inclusão no estudo. Seis amostras de sangue e urina foram colhidas no pré, no 

intra e no pós-operatórios, para a avaliação de microscopia, bioquímica 

urinária, creatinina e biomarcadores precoces de injúria renal aguda.  

 

 

3.2 Seleção da amostra 

 

 O protocolo foi apresentado aos pacientes maiores de 18 anos, no pré-

operatório de transplante hepático, que possuíam os critérios de inclusão e não 

tinham os critérios de exclusão, sendo que os que aceitaram em participar 

deste estudo assinaram o TCLE. Em caso de impossibilidade física ou mental, 

o TCLE foi assinado por um representante legal.  

 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

- Idade maior do que 18 anos. 

- Pacientes ativos em lista de espera de transplante hepático. 

- Assinatura do TCLE. 

 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 

- Retransplante de fígado. 

- Transplantes combinados. 

- Transplantados renais. 
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- Pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) dialítica. 

- Pacientes anúricos. 

- Pacientes em tratamento dialítico no pré-operatório de transplante hepático. 

 

 

3.3 Cálculo da amostra 

 

 O cálculo da amostra foi foi baseado no objetivo principal do estudo, de 

avaliar se o padrão de elevação do NGAL pode preceder o diagnóstico da 

IRA baseado na creatinina.  

 Baseados em estudos epidemiológicos em transplante hepatico, e 

aplicando-se o critério da creatinina sérica da classificação de KDIGO, 

estimamos que a incidência de IRA na população de pacientes críticos com 

critérios de alto risco seria de 70% em 7 dias. Os estudos experimentais e 

alguns estudos clínicos comparando o tempo para diagnóstico da IRA 

mostram que os biomarcadores precoces apresentam elevação entre 24 e 

48 horas antes da creatinina sérica em pacientes que evoluem com injúria 

renal. Com esses dados, calculamos que, para mostrar a diferença de, pelo 

menos, 1 dia entre o diagnóstico baseado em biomarcadores precoces 

(60% da população nas primeiras 24/48h) e a classificação atual (30% da 

população nas primeiras 24/48h), baseada na creatinina sérica, em 25% 

dos pacientes com IRA, com poder de 80% e erro alfa de 0,05, 

precisaríamos incluir 101 pacientes no estudo.  

 

 

3.4 Aspectos éticos 

 

 Este estudo recebeu a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Antes 

do início da apresentação do instrumento de pesquisa, a pesquisadora explicou 

aos pacientes ou a seu representante legal a finalidade e a relevância do 

estudo, sendo enfatizado que a recusa do paciente não implicaria em qualquer 

prejuízo ao seu tratamento. Assim, foi obtido o consentimento dos pacientes 

(Anexo 1) que concordaram em participar da pesquisa. Após assinatura do 



Protocolo de Estudo   | 30 

   

TCLE, a história clínica do paciente foi coletada, com base nas informações do 

prontuário. 

 O protocolo foi registrado no Clinical Trials, estando disponível em 

https://clinicaltrials.gov pelo identificador NCT 02095431 desde março de 2014, 

conforme Anexo 2. 

 

 

3.5 Avaliação dos pacientes de transplante hepático 

 

 A inclusão dos pacientes maiores de 18 anos ocorreu em dois momentos: 

 

1. No ambulatório do fígado (Prédio dos Ambulatórios, 4º. andar), foram 

abordados pacientes ativos em lista de espera de transplante de fígado do 

HCFMUSP que apresentaram o MELD maior do que 15, não demonstraram 

nenhum dos critérios de exclusão e assinaram o TCLE. Foi realizada visita 

eletiva, todas às quintas-feiras, às 14 horas, quando os pacientes passavam 

em consulta de rotina na Coordenação do Transplante para a atualização do 

MELD ou inclusão na lista. 

2. No pré-operatório de transplante hepático, pacientes internados, que se 

encontravam ativos na lista de espera de transplante hepático, foram incluídos 

como prioridade, não abordados anteriormente no ambulatório, não 

apresentavam nenhum dos critérios de exclusão e assinaram o TCLE.  

 

 

3.6 Coleta de dados do paciente 

 

 

3.6.1 Perioperatório 

 

 Após assinatura do TCLE, foram coletados, do prontuário médico, dados 

relativos à história, aos antecedentes e às comorbidades do paciente. Dados 

laboratoriais e clínicos foram registrados em folha específica, conforme o 

protocolo (Anexo 3). As amostras de sangue e urina foram coletadas através 

https://clinicaltrials.gov/
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de dispositivos comuns para a monitorização hemodinâmica destes pacientes; 

o sangue, através de cateter venoso central (CVC) ou pressão arterial invasiva 

(PAI), e a urina, através do cateter vesical de demora (CVD), ambos 

procedimentos rotineiros para o transplante de fígado. 

 

 

3.6.2 Durante a internação 

 

 Após o período de coleta de amostras de sangue e urina, dados 

laboratoriais, referentes à função renal e à diurese, foram anotados no 

prontuário, diariamente, pelo período de sete dias. Resultados de exames de 

rotina e fatores associados à terapêutica foram também registrados durante a 

internação hospitalar e até a alta ou o óbito. A etiologia presumível da IRA, de 

acordo com o médico nefrologista ou intensivista, foi anotada. 

 

 

3.6.3  Após a alta hospitalar 

 

 O acompanhamento das funções renal e hepática, após a alta hospitalar, 

foi realizado através do prontuário eletrônico em até um ano após o 

transplante. As seguintes informações foram anotadas: 

 

1. Data de alta da UTI e do hospital. 

2. Necessidade de diálise em UTI e no hospital.  

3. Função renal na alta da UTI e do hospital.  

4. Mortalidade na UTI, hospitalar, em 30 e 60 dias da internação.  

 

 As informações coletadas foram armazenadas no programa Red Cap. Os 

modelos de formulários de coleta estão no Anexo 3. 
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3.7 Coleta específica do protocolo  

 

 

3.7.1 Coleta de material biológico e encaminhamento 

 

 Foram coletadas seis amostras de sangue e urina após inclusão da 

pesquisa: 

 

1° - no pré-operatório: antes da indução anestésica 

2° - no intraoperatório: após a reperfusão portal 

3° - no pós-operatório: 6 horas após o término da cirurgia 

4° - no pós-operatório: 18 horas após a cirurgia 

5° - no pós-operatório: 24 horas após a cirurgia 

6° - no pós-operatório: 48 horas após a cirurgia 

 

  A coleta foi realizada utilizando-se 4 tubos roxos, totalizando 16 ml de 

sangue, e 4 frascos tipo Falcon de urina, totalizando 30ml de urina. A coleta de 

sangue foi realizada por dispositivos venosos como PAI ou CVC, respeitando 

normas de antissepsia e isolamento de contato dos pacientes. A urina coletada, 

pelo CVD, foi de diurese recente, foi recomendada a retirada da urina do 

frasco, para a coleta de uma nova urina. Após cada coleta, o material foi 

mantido no gelo até o encaminhamento ao laboratório. 

 Três frascos de urina tipo Falcon foram encaminhados ao Laboratório 

Central, no 2º. andar do Prédio dos Ambulatórios. No pedido, foram solicitadas 

bioquímica urinária (creatinina, ureia, Na, K, P e Cl) e osmolaridade urinária, 

padrão microscópico (Urina tipo 1). O pedido foi identificado com o carimbo 

vermelho do protocolo PR 982. 

 

 

3.7.2 Preparo do material para armazenamento 

 

 As amostras de sangue e urina foram centrifugadas no Laboratório da 

Nefrologia (5º. andar do PAMB) para remoção de componentes celulares, 
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detritos e sobrenadante. O sangue foi centrifugado à velocidade de 3.000 rpm 

por 15 minutos, enquanto a urina foi à velocidade de 1.000 rpm por 10 minutos. 

Após a centrifugação, o material foi aspirado com uma pipeta pequena e foi 

colocado em 8 ependorfs, sendo 4 de plasma e 4 de urina. Os tubos não foram 

preenchidos até o topo, evitando a abertura do frasco após o congelamento. 

Todas as amostras foram previamente identificadas com nome e sobrenome, 

tipo de material (plasma ou urina), número da coleta (1 a 6) e data da obtenção 

da amostra. 

 O material (ependorf) foi encaminhado ao refrigerador -80 °C, localizado no 

7º. andar, na sala de Pesquisa do Transplante Renal, com sua localização 

identificada na planilha de controle das caixas. 

 O material ficou armazenado por prazo máximo de 6 meses até a análise 

dos biomarcadores. 

 Foi preparado um manual de procedimento operacional padrão (POP) para 

os participantes diretos e indiretos do processo, para a manutenção de padrão 

de qualidade na execução do estudo (Anexo 4). 

 Os resultados destas análises não foram avaliados durante o período de 

acompanhamento e não afetaram o cuidado médico do paciente.  

 

 

3.7.3 Dosagem do NGAL sérico e urinário 

 

 O NGAL Test™ (Bioporto, Gentofte, Dinamarca) é um imunoensaio 

turbidimétrico com aumento de partículas reforçadas (PETIA - particle-enhance 

turbidimetric immunoassay; NGAL Test TM; Bioporto Diagnosis A/S) para a 

quantificação de NGAL na urina humana, plasma com heparina e EDTA em 

uma variedade de analisadores automatizados de química clínica. As amostras 

foram processadas no analisador automático Labmax 560 no Laboratório 

Labtest (Lagoa Santa, MG, Brasil) de acordo com as recomendações do 

fabricante.  

 No analisador automático Labmax 560, 3 µL da amostra (plasma ou 

urina) do paciente foram automaticamente misturados com 150 μL de solução 

tampão (R1). Após curta incubação, de 300 segundos a 37 ºC, foi iniciada  a 
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adição de 50 μL, a partir de uma suspensão do reagente (R2), que contém 

micropartículas de poliestireno revestidas com anticorpos monoclonais para 

NGAL humano. A presença de NGAL na amostra provoca a agregação de 

imunopartículas (turvação), sendo quantificada pela perda de intensidade da 

luz transmitida devido às propriedades de dispersão das partículas 

agregadas. A reação de absorção da luz foi medida a 570 nm, a cada 15 e 

300 segundos após a adição de R2. 

 A determinação de NGAL foi realizada em amostras de urina e plasma 

humanos colhidas em EDTA utilizando-se o produto NGAL Turbiquest Ref. 

365, calibrado com o Calibra NGAL Ref. 367 e submetido ao controle de 

qualidade com o Qualitrol NGAL Ref. 366.   

 A concentração de NGAL na amostra foi então calculada por interpolação 

em uma curva de calibração estabelecida; utilizaram-se solução de cloreto de 

sódio 0,85% (salina), como branco, e cinco calibradores, que compõem o 

produto Calibra NGAL Ref. 367, nas concentrações de 150, 600, 1.500, 3.000 

e 5.000 ng/mL. Os resultados dos testes são relatados em ng/ml. 

 Na sequência, dois níveis de material controle, que compõem o produto 

Qualitrol NGAL Ref. 366, foram ensaiados e avaliados conforme a 

recuperação de valor proposta pelo fabricante. Tanto o controle quanto os 

calibradores foram ensaiados em triplicata e o coeficiente de variação (CV%) 

foi determinado.  

 As amostras, então, foram ensaiadas para a determinação de NGAL; 

aquelas que apresentavam valores superiores ao último ponto de calibração 

N5000 ng/mL foram diluídas em 1:10 com solução salina, reensaiadas e, 

então, a concentração foi multiplicada pelo fator de diluição para recuperar o 

valor exato do analito. 

 

 

3.7.4 Dosagem da creatinina pelo método de Jaffé 

 

 As creatininas séricas  e urinárias apresentadas no estudo, para o 

diagnóstico da IRA, e outras apresentações, exceto por período de coleta, 
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foram determinadas pelo método de ensaio colorimétrico cinético baseado 

no método de Jaffé. 

 O sangue foi coletado em tubo sem anticoagulante com ou sem gel com 

capacidade de 4 a 5 ml (tampa vermelha ou amarela). O volume mínimo para a 

análise foi de 3,0 ml de sangue. O transporte foi realizado à temperatura 

ambiente, tendo estabilidade de até 48 horas entre 15 e 25 ºC. 

 A diurese foi coletada no frasco de urina com o volume mínimo ideal de 

10 ml. A urina foi coletada em pacientes que possuíam CVD e volume de 

diurese suficiente para realizar a análise. Toda coleta de urina foi realizada 

de uma urina recente. O transporte foi realizado no gelóx até o Laboratório 

Central, imediatamente após a coleta. 

 A descrição do ensaio colorimétrico cinético foi baseada no método 

Jaffé: numa solução alcalina, a creatinina forma um complexo amarelo-

avermelhado com picrato. A taxa de formação do corante é proporcional à 

concentração de creatinina na amostra. Os ensaios que utilizam "rate-

blanking" minimizam a interferência por bilirrubina. Para corrigir a reação 

não específica causada pelos cromogênios pseudocreatinínicos, incluindo 

proteínas e cetonas, os resultados para soro ou plasma são corrigidos em -

0,3 mg/dL.  

 O reagente utilizado foi um kit da Roche (artigo nº 06407137190). O 

analisador foi o Cobas c720 da Roche. 

 As análises foram dosadas no Laboratório Central, o qual tem 

inúmeras certificações de qualidade nacionais (NBR ISSO 9001, OHSAS 

18001, NBR ISSO 14001) e internacionais (The International Certification 

Network e College of American Pathologists), vigentes durante a realização 

do estudo, validando os resultados da análise. 

 

 

3.7.5 Dosagem da creatinina pelo método de quimioluminescência 

 

 As creatininas séricas das coletas (pré-operatório,  após a reperfusão 

portal, 6, 18, 24 e 48 horas após a cirurgia) foram determinadas pelo método 

de quimioluminescência no equipamento Olympus. Todos os dias, foi passado 
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o controle da seguinte forma: nível 1 = 1,66 - 2,34, o valor encontrado foi de 

1,94mg/dl; nível 2 = 4,71 - 5,89, o valor encontrado foi de 5,17 mg/dl. 

 

 Os  reagentes utilizados para análise por quimioluminescência foram: 

 

Reagente A: solução contendo creatinase 36 kU/l, sarcosina oxidase 11 kU/l, 

catalase 300 kU/l, ascorbato oxidase 3 kU/l e tampão Goods 20 mmol/l pH 8,2 

com N-etil-N-2- hidroxi-3-sulfopropil-3-metilanilina (TOOS) 1 mmol/l. B.  

Reagente B: solução contendo 4-aminofenazona (4-AF) 4 mmol/l, creatinase 

370 kU/l, peroxidase 15 kU/l, azida de sódio 0,8 g/l e tampão 20 mmol/l pH 8,0 

 

 

3.7.6 Dosagem da bioquímica e microscopia urinária 

 

 A urina foi coletada no frasco de urina com o volume mínimo ideal de 10 

ml para cada análise (bioquímica e microscopia) e mais 10 ml isolado 

somente para análise da osmolaridade. A urina foi coletada em pacientes que 

possuíam CVD e volume de urina suficiente para realizar a análise. Toda 

coleta de urina foi realizada de uma urina recente. O transporte foi realizado 

no gelóx até o laboratório central, imediatamente após a coleta. 

 As análises da bioquímica e microscópia urinária foram realizadas no 

Laboratório Central do HCFMUSP.  

 Os materiais utilizados para análise da osmolaridade foram: ponteiras e 

cotonetes específicos do equipamento (descartáveis) e micropipeta específica 

do equipamento. O método foi o abaixamento crioscópico, no equipamento 

osmômetro da Advanced Instruments, modelo 3320. 

 Para microscopia urinária, foi utilizada a técnica de microscopia óptica 

comum (campo claro/contraste de fase), no analisador de microscopia de 

campo claro da Olympus, modelo CX41. Os materias utilizados foram: tubo 

cônico do kit de coleta de urina, lâminas, lamínulas de vidro, ponteiras 

descartáveis, micropipetas automáticas 50uL. 

 Na análise da bioquímica urinária para dosagem de potássio (K), sódio 

(Na) e cloro (Cl), foi utilizada a técnica de eletrodo íon seletivo indireto no 
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analisador Cobas, modelo ISE, utilizando o kit da Roche; para avaliação do 

fósforo (P), foi utilizada a técnica de molibdato UV no analisador Cobas, 

modelo c720, utilizando o kit da Roche; e, para avaliação da ureia, foi utilizado 

o método cinético UV com ação da uréase, no analisador Cobas, modelo c720, 

utilizando o kit da Roche. 

 

 

3.8 Desfechos 

 

 

3.8.1 Primário 

 

 O desfecho primário do estudo foi o desenvolvimento de IRA baseado nos 

biomarcadores precoces precedendo o desenvolvimento de IRA pela 

creatinina. 

 

 

3.8.1.1 Diagnóstico de IRA 

 

 Foi utilizada a classificação de KDIGO (pág. 10) para determinar a 

presença de IRA no período pré-operatório. Foi utilizada a creatinina de 

referência, o menor valor da última semana antes do transplante e, na ausência 

deste valor, foi utilizada creatinina do pré-operatório como referência.  

 

 

3.8.1.2 Tempo para diagnóstico de IRA no perioperatório 

 

 Foi utilizada a creatinina analisada pela quimioluminescência para 

comparar o tempo para diagnóstico de IRA pelos biomarcadores e pela 

creatinina. Para determinação do diagnóstico de IRA pela creatinina, foi 

utilizada a definição de KDIGO. Para diagnóstico pelos biomarcadores foi 

utilizado o valor de corte p. 
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3.8.2 Secundários 

 

- Desenvolvimento de IRA baseado na creatinina. 

- Progressão da IRA pelo critério do KDIGO. 

- Necessidade de TRS durante internação hospitalar. 

- Recuperação da função renal após início de TRS durante internação hospitalar. 

- Desenvolvimento de DRC durante internação hospitalar.  

- Mortalidade hospitalar em 30 dias. 

- Mortalidade após 3, 6 e 12 meses pós-alta hospitalar.  

 

 

3.9 Análise estatística 

 

 As variáveis categóricas foram expressas em número (%) e as variáveis 

contínuas foram expressas como médias e desvios-padrão, as variáveis não-

paramétricas foram expressas como mediana e percentis de 25-75. 

 A distribuição gaussiana foi determinada pelo teste de Shapiro-Wilk. 

Para a correlação (análise) da variável contínua com distribuição normal, 

utilizou-se o teste t ou teste de Pearson e, para variáveis contínuas com 

distribuição não-normal, utilizamos o teste de Mann-Whitney (Wilcoxon rank) ou 

o teste de Spearman. Os dados categóricos foram comparados utilizando qui-

quadrado ou teste exato de Fisher. 

 Os valores de p <0,05 foram considerados com significância estatística. 

Para calcular a sensibilidade e a especificidade para as medições NGAL em 

valores de corte variáveis, foi gerada uma curva de característica de operação 

de receptor convencional (ROC) e a área sob a curva (AUC) foi calculada para 

quantificar a precisão de NGAL como biomarcador para predição da IRA, da 

gravidade, da necessidade TRS e da mortalidade. O intervalo de confiança (IC) 

de 95% foi demonstrado nos resultados 

 O modelo de regressão logística múltipla para análise do objetivo três do 

estudo, em dados binários dos modelos lineares, foi determinado para cada 

variável (FeNa, FeUreia, Cilindros, PNGAL e UNGAL), pelo valor máximo, 

alcançado nos períodos (pré-operatório, intraoperatório, 6, 18, 24 e 48 horas 
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após a cirurgia). Após, foi realizada uma classificação de percentil para as 

varíaveis de FeNa, FeUreia, UNGAL e PNGAL (1, 2,3 e 4), baseada no próprio 

estudo, sendo atribuído 1 ao mínimo e 4 ao máximo. Para a variável da 

microscopia urinária, os cilindros foram classificados em 0 (ausente ou 

presença de cilindros hialinos), 1 (raros cilindros granulosos) e 2 (alguns ou 

numerosos cilindros granulosos, leucocitários, epiteliais). As variáveis 

relacionadas aos desfechos foram expressas através de Odds Ratio (OR), com 

intervalo de confiança (IC) de 95%. As análises foram realizadas no software 

estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 20 (Chicago, 

Illinois). 

 



 

 

4 RESULTADOS
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4.1 Rastreamento 

 

 A inclusão dos pacientes, elegíveis para o estudo, foi realizada em dois 

momentos: no ambulatório do fígado, abordando os pacientes ativos em lista 

de espera de transplante de fígado com MELD maior do que 15, e no pré-

operatório, nos pacientes incluídos como prioridade, não abordados 

anteriormente no ambulatório. O TCLE foi coletado para todos o pacientes que 

aceitaram participar do estudo. 

 De junho de 2013 a junho de 2015, 189 pacientes foram submetidos a 

transplante de fígado (Figura 1). Dos 138 pacientes elegíveis para o estudo, 

100 pacientes foram incluídos nele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes submetidos ao 

transplante hepático (189) 

Pacientes elegíveis no 
estudo (138) 

Critérios de Exclusão (51): 
 
Diálise pré-transplante: 21  
Retransplante: 18                  
Transplante duplo: 7           
Doença renal crônica: 3 

Pacientes incluídos no 
estudo (100) 

Excluídos (38): 
 
Problema de comunicação 
entre a coordenação do 
transplante e pesquisadora: 16 
Laboratório do preparo do 
material biológico  fechado: 13                                              
Sem pessoa reponsável para 
assinar o TCLE: 6 
Recusaram em participar do 
estudo: 3 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Figura 1 - Diagrama demonstrando os motivos de exclusão no protocolo 
 

 Dos 189 pacientes submetidos a transplante hepático no período, 21 estavam 

em diálise pré-transplante, 18 eram retransplante, 7 foram submetido a transplante 

duplo e 3 apresentavam doença renal crônica. Entre 138 pacientes elegíveis para 

o estudo, com 16 houve problema na comunicação da coordenação do 

transplante com a pesquisadora executante, em 13 casos o laboratório da 
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nefrologia, responsável pelo preparo das amostras, estava fechado, 3 pacientes 

se recusaram a participar do estudo e 6 não tinham familiar responsável para 

assinar o TCLE. 

 

 

4.1.1 Classificação dos pacientes incluídos em relação à IRA 

 

 O diagnóstico da IRA foi realizado pelo critério do KDIGO, baseado 

apenas no critério da creatinina sérica: aumento de 0,3mg/dl em 48 horas 

ou >1,5 do valor de referência em 7 dias. 

 Foram diagnósticados 85 pacientes (85%) com IRA na primeira 

semana pelo critério KDIGO baseado na creatinina sérica.  

 

 

 

 

 

 

100 Pacientes 

incluídos 

IRA                 

85 (85%) 

não IRA                 

15 (15%) 

 

FONTE: Elaborado pela autora 

 
Figura 2 - Pacientes incluídos e o diagnóstico de IRA 
 

 

  Dos 85 casos de IRA durante a primeira semana do pós-operatório, 34 já 

tinham o diagnóstico no pré-operatório (baseado na creatinia dos últimos 7 dias 

antes da cirurgia). Das 34 IRA no pré-operatório, 23 (67,6%) eram KDIGO 1, 6 

(17%) KDIGO 2  e 5 (15%) KDIGO 3.  
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4.1.2 Avaliação dos pacientes com IRA no pré-operatório 

 

Tabela 1 - Bioquímica sérica e urinária dos pacientes, de acordo com o 
diagnóstico de IRA no período pré-operatório do transplante hepático 

 

 Total não IRA pré-op. IRA pré-op. p 

Sódio urinário 78,71 (+/- 61,42) 89,44 (+/- 64) 54,81 (+/- 47) 0,01 

Osmolaridade urinária 507 (+/- 139) 509,74 (+/- 149) 500,81 (+/- 112) 0,91 

FeNa 0,55 (+/- 1,39) 0,63 (+/- 1,67) 0,39  (+/- 0,52) 0,86 

Ureia/creatinina 8,74 (+/- 8,07) 9,58 (+/- 8,47) 7,13 (+/- 7,07) 0,53 

Creatinina urinária/ Scr 1,01 (+/- 0,87) 1,16 (+/- 0,98) 0,84 (+/- 0,49) 0,26 

NOTA:  Os dados são expressos conforme sua distribuição: representado em média (DP+/-). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 Foi analisada, conforme a Tabela 1, a função tubular destes pacientes com 

o diagnóstico de IRA no pré-operatório, de acordo com a creatinina referência. 

Os resultados sugerem o diagnóstico de IRA funcional, com baixo Na U e 

FeNa.   

 

 

4.1.3 Classificação dos pacientes incluídos em relação à definição do 

grupo de IRA 

 

 Os grupos foram classificados de acordo com o KDIGO máximo atingido 

na primeira semana de pós-operatório. O KDIGO máximo atingido nos 7 dias 

pós-operatórios foram: KDIGO 1 (26; 31%) KDIGO 2 (23; 27%) e KDIGO 3 (36; 

42%). O grupo não IRA foi definido como KDIGO 0 e 1 e o grupo IRA, como 

KDIGO 2 e 3. Conforme a Figura 3: 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Figura 3 - Definição do grupo de IRA no estudo 

IRA 
59 

KDIGO 2 
23 

KDIGO 3 
36 

não IRA 
41 

KDIGO 0 
15 

KDIGO 1 
23 
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4.1.4 Classificação dos pacientes com IRA pelo KDIGO baseado na 
creatinina e pelo biomarcadores PNGAL e UNGAL no pré-operatório de 
transplante hepático 
 

 As creatininas séricas das coletas (pré-operatório, intraoperatório, 6, 18, 24 

e 48 horas após a cirurgia) foram determinadas pelo método de 

quimioluminescência; as outras creatininas representadas no estudo foram 

analisadas pelo metódo de Jaffé. Na análise do diagnóstico da IRA, a 

creatinina pelo metódo de Jaffé foi a considerada. 

 Como a creatinina de referência para determinação de tempo para 

diagnóstico da IRA foi simultânea à coleta dos biomarcadores, esses 34 

pacientes com IRA no pré-operatório foram incluídos no estudo. Nesses 

pacientes, foram avaliados a elevação da gravidade da creatinina sérica e o 

padrão de elevação do biomarcador em relação aos desfechos, à necessidade 

de diálise e à mortalidade. 

 

Tabela 2 -  Diagnóstico da IRA pelo estadiamento KDIGO e diagnóstico da 
IRA pelo biomarcador no período pré-operatório do transplante 
hepático 

 

KDIGO 100 (100) PNGAL 
Positivo 
44 (100) 

 UNGAL 
Positivo 
25 (100)                                

PNGAL ou UNGAL 
Positivo 
54 (100) 

               0 66 (66) 28 (36,6) 15 (60) 35 (64,8) 

1 23 (23) 08 (18,2) 05 (20) 10 (18,5) 

                             2                                          06 (06) 03 (6,8) 03 (12) 04 (7,4) 

3 05 (05) 05 (11,4) 02 (08) 05 (9,3) 

NOTA:  Os dados são expressos como n (%). A positividade do PNGAL foi definida pelo valor 
de corte => 198 ng/ml e do UNGAL =>136 ng/ml. PNGAL (NGAL plasmático), UNGAL (NGAL 
urinário). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

4.2 Características demográficas do grupo não IRA e IRA 

 

 Os resultados das características demográficas estão representados 

na Tabela 3. Não houve diferença significativa entre os grupos em relação 

a sexo, IMC, raça e estado civil. O MELD funcional é determinado pela 

fórmula: 3,8 [log e bilirrubina sérica (mg/dl)] +11,2 [log INR] +9,6[log 
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creatinina sérica(mg/dl)] +6,4, enquanto o MELD do transplante é definido 

pelo valor da fórmula somado com as pontuações de situações especiais. 

Pacientes do grupo IRA são significativamente mais jovens e apresentam 

MELD funcional maior do que no grupo não IRA. Houve distribuições 

semelhantes quanto ao MELD do transplante de fígado.  

 

 

Tabela 3 - Características demográficas dos grupos não IRA e IRA 

 

 Total  não IRA  IRA p 

 100 (100) 41 (41) 59 (59)  

Idade 58 (12,25) 57 (11,97) 53 (12,34) 0,01 

Sexo (M) 64 (64) 27 ( 42) 37 (58 ) 0,75 

IMC 26 (4,38) 26 (3,5) 26,5 (4,9) 0,65 
0,11 Raça    

Branco 86 (86) 36 (42) 50 (58) 

Mulato 06 (06) 00 (0) 06 (100) 

Negro 06 (06) 04 (67) 02 (33) 

Amarelo 02 (02) 01 (50) 01 (50) 

Estado Civil     0,77 
 
 

Casado 63 (63) 24 (38) 39 (62) 

Solteiro 21 (21) 10 (48) 11 (52) 

Amasiado 07 (07) 03 (43) 04 (57) 

Viúvo 05 (05) 03 (60) 02 (40) 

Divorciado 04 (04) 01 (25) 03 (75) 

MELD funcional 15 (11-19) 14 (10-17) 16 (12-22) 0,01 

MELD transplante de fígado 29 (29-29) 29 (29-29) 29 (29 – 29) 0,96 

NOTA:  Os dados são expressos conforme sua distribuição: a distribuição normal foi idade e 
IMC representado em média (DP); as não paramétricas foram MELD funcional e MELD 
transplante de fígado, representadas em mediana (percentil 25 - 75); as demais estão 
representadas como n (%). O teste de normalidade realizado foi de Shapiro-Wilk. M 
(masculino), IMC (índice de massa corpórea). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

 Não houve diferença entre os grupo não IRA  e IRA, de acordo com as 

comorbidades (Tabela 2). 
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Tabela 4 - Distribuição dos grupos não IRA e IRA conforme comorbidades 

 

Comorbidades Total não IRA IRA p 

Diabetes Mellitus 28 (28) 14 (50) 14 (50) 0,26 

Ex-Tabagismo 28 (28) 10 (35,7) 18 (64,3) 0,48 

Ex-Etilismo 22 (22) 09 (41) 13 (59) 0,97 

Hipertensão Arterial Sistêmica 33 (33) 12 (36) 21 (64) 0,43 

Hipotiroidismo 13 (13) 06 (46) 07 (54) 0,70 

NOTA:  Os dados são expressos em n (%) conforme sua distribuição. 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 A creatinina basal dos pacientes apresentou distribuição semelhante entre 

os grupos IRA e não IRA. Em relação à TFG estimada pela equação MDRD e 

CKD-EPI, o grupo com IRA apresentava, já no periodo pré-operatório, valor 

significativamente mais baixo do que o grupo não IRA (Tabela 4).  

 

Tabela 5 -  Avaliação da função renal conforme distribuição dos grupos não 
IRA e IRA 

 

 Total não IRA IRA p 

Scr pré-operatório mg/dL 1,14 (0,59) 0,90 (0,37) 1,29 (,66) <0,0001 

TFG pré-op. -CKD EPI 
ml/min 

78,25  
(52,25 – 99,40) 

93,50  
(68,1 – 105,5) 

69,40  
(45,2 – 97,60) 

0,013 

TFG pré-op. -MDRD 
ml/min 

78,80  
(50,95 – 107,80) 

96,80 
(71,45 – 115,80) 

68,30  
(44,80 – 98,10) 

0,004 

NOTA:  Os dados são expressos conforme sua distribuição: paramétricas representado em 
média (DP+/-) e não paramétricas mediana e percentil (25 – 75). CKD-EPI (Chronic Kidney 
Disease Epidemiology Collaboration), MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 A causa da insuficiência hepática mais prevalente no grupo é o vírus da 

hepatite C, representando  46 casos (46%), seguida da cirrose alcoólica, com 

13 casos (13%), e da cirrose criptogênica, com 12 casos (12%), representando 

mais de 70% das patologias do transplante de fígado.  
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FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 1 - Causas principais de insuficiência hepática para o transplante 
 
Tabela 6 -  Distribuição dos grupos não IRA e IRA conforme as causas 

principais de insuficiência hepática para o transplante 
 

Insuficiência hepática para transplante Total não IRA IRA p 

Vírus da hepatite C 46 (46) 17 (37) 24 (63) 0,44 

Cirrose alcoólica 13 (13) 06 (46) 07 (54) 0,68 

Cirrose criptogênica 12 (12) 05 (42) 07 (58) 0,96 

Hepatite aguda grave 06 (06) 03 (50) 03 (50) 0,64 

Vírus da hepatite B 04 (04) 02 (50) 02 (50) 0,70 

Cirrose biliar primária  03 (03) 02 (67) 01 (33) 0,35 

Hepatocarcinoma 02 (02) 01 (50) 01 (50) 0,79 

Síndrome de Budd Chiari 02 (02) 00 (00) 02 (100) 0,23 

Colangite esclerosante primária 02 (02) 01 (50) 01 (50) 0,23 

Hepatite autoimune 02 (02) 01 (50) 01 (50) 0,79 

Cirrose biliar secundária  02 (02) 02 (100) 00 (00) 0,08 

Atresia de vias biliares 02 (02) 01 (50) 01 (50) 0,79 

Hemacromatose 01 (01) 00 (00) 01 (100) 0,40 

Esteato hepatite Não Alcoólica  01 (01) 01 (50) 01 (50) 0,40 

Doença de Wilson 01 (01) 00 (00) 01 (100) 0,40 

Doença hepática policística 01 (01) 01 (100) 00 (00) 0,22 

NOTA:  Os dados são expressos  em n (%) conforme sua distribuição. 
FONTE: Elaborado pela autora. 
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 Além da causa principal de insuficiência hepática, alguns pacientes 

apresentam mais do que uma patologia responsável pela doença, como nos 

casos do hepatocarcinoma. 

 O número de hepatocarcinoma associado com outra doença hepática 

terminal foi de 44 casos; sendo, no total desta coorte, 46 casos de 

hepatocarcinoma, nos quais 25 (54%) no grupo não IRA e 21 (46%) no grupo 

IRA, com p de 0,01. 

 

 

4.3 Biomarcador NGAL plasmático e urinário e diagnóstico da IRA no 
perioperatório de transplante hepático 
 

  Foi avaliada a hipótese se o padrão de elevação do NGAL urinário 

(UNGAL) e do NGAL plasmático (PNGAL), durante os períodos analisados 

(pré-operatório antes da indução anestésica (1), após a reperfusão portal (2), 6 

(3), 18 (4), 24 (5) e 48 (6) horas após o transplante hepático), pode predizer o 

diagnóstico de IRA no periódo pós-operatório.  

 

 

4.3.1 O NGAL plasmático e os grupos não IRA e IRA no perioperatório do 
transplante hepático 

 

 O PNGAL apresenta uma elevação e pico precoce em pacientes com 

diagnóstico de IRA pela creatinina sérica. O PNGAL no período intraoperatório, 

apesar de mais elevado no grupo IRA, não apresenta diferença significativa. No 

período seguinte, seis horas após o transplante, a diferença alcança 

significância estatística (p 0,01). Dezoito horas após o transplante, temos 

aumento de 1,91 vezes entre a mediana de 170 ng/ml no grupo não-IRA versus 

326 ng/ml no IRA. Vinte e quatro horas após o transplante, apresenta-se 

mediana de 156 ng/ml no grupo não IRA versus 356 ng/ml no grupo IRA –  

aumento de 2,28 vezes, com p< 0,0001.  
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Tabela 7 - O PNGAL e os grupos não IRA e IRA por período de coleta 
 

Pre-op. Intra-op.
6 horas 

após Tx

18 horas 

após Tx

24 horas 

após Tx

48 horas 

após Tx

Delta 

máximo

N=95 N=86 N=90 N=87 N=86 N=74 N=100

167 221 234 262 311 281 451

(100 – 304) (130 – 377) (111 – 405) (151 – 518) (152 – 596) (122 – 485) (235 – 756)

172 196 138 170 156 116 304

(102 –  331) (117 – 310) (93 –  282) (117 – 252) (113 – 243) (89 – 221) (170 – 515)

185 232 265 326 356 369 429

(114 – 287) (158 – 364) (177 – 429) (180 – 616) (215 – 666) (235 – 535) (283 – 737)

p 0,79 0,2 0,01 0,001 <0,0001 <0,0001 0,007

Total

 não IRA

IRA

P

N

G

A

L

 

NOTA:  Os dados estão expressos como mediana e percentil (25-75), conforme a distribuição 
não paramétrica do PNGAL. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk.  Tx 
(transplante). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 No nosso estudo, o PNGAL foi capaz de determinar o diagnóstico de IRA 

pela ROC área sob a curva (AUC) seis horas após a cirurgia, com 0,69 

(intervalo de confiança de 95% (IC) 0,54 – 0,83) e p 0,01 (tabela 8). Dezoito 

horas após o transplante, a AUC foi de 0,74 (IC 95%: 0,60  –  0,88), com 

valores de corte de 198 ng/ml para a sensibilidade 87%, especificidade 71%, 

valor preditivo positivo (VPP) de 0,81 e valor preditivo negativo (VPN) de 0,79.  

 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 2 –  Diagrama de caixa o valor do PNGAL (ng/ml) e o diagnóstico da 

IRA 18 horas após o transplante 
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Tabela 8 -  Performance do PNGAL no diagnóstico da IRA, por período de 
coleta 

 

PNGAL 
Valor de 

corte 
S E 

Younden’s 
Index (J) 

VPP VPN AUC 

Pré-op. 114,75 0,76 0,48 0,36 0,68 0,58 0,60 (0,44 – 0,77) 

Intra-op. 154,65 0,79 0,48 0,38 0,69 0,61 0,59 (0,44 – 0,75) 

6 horas 160,45 0,79 0,62 0,49 0,75 0,67 0,69 (0,54 – 0,83) 

18 horas 198,75 0,87 0,71 0,62 0,81 0,79 0,74 (0,60 – 0,88) 

24 horas 192,75 0,87 0,71 0,62 0,81 0,79 0,81 (0,68 – 0,94) 

48 horas 183,15 0,87 0,71 0,62 0,81 0,79 0,80 (0,67 – 0,94) 

Delta máx. 309,16 0,79 0,52 0,41 0,70 0,63 0,68 (0,52 – 0,83) 

NOTA:  S (sensibilidade) E (especificidade), VPP (valor preditivo positivo), VPN (valor preditivo 
negativo) e AUC (área sob a curva) e o intervalo de confiança de  IC (95%), ponto J Younden’s 
Index (sensibilidade *especificidade). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 3 -  Curva ROC para avaliar o diagnóstico da IRA e o PNGAL por 
período de coleta 
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4.3.2 O NGAL urinário dos grupos não IRA e IRA no perioperatório do 

transplante hepático 

 

 O UNGAL apresentou padrão de elevação mais precoce do que o PNGAL 

no diagnóstico de IRA; a excreção atingiu pico muito precoce durante o pré-

operatório e houve aumento estatisticamente significativo no período 

intraoperatório – após reperfusão portal –, com uma mediana de 35 ng/ml no 

grupo não IRA e 119 ng/ml no IRA (p 0,008). Seis horas após a cirurgia, 

apresentou-se aumento robusto entre as medianas do grupo não IRA e IRA de 

10,6 vezes e p <0,0001, seguido de aumento sustentado nas coletas seguintes 

(24 e 48 horas). 

 

Tabela 9 - O UNGAL e os grupos não IRA  e IRA por período de coleta 

 

  
Pré-op. 
N=73 

Intra-op. 
N=84 

6 horas 
após Tx 

N=87 

18 horas 
após Tx 

N=75 

24 horas 
após Tx 

N=71 

48 horas 
após Tx 

N=62 

Delta 
máximo 

N=97 

U
N

G
A

L 

Total 34 
(17 - 312) 

45 
(14 - 570) 

140 
(48 - 1057) 

164 
(45 - 826) 

168 
(65 - 599) 

159 
(30 - 860) 

404 
(134 - 1860) 

não 
IRA 

27 
(17 - 244) 

35 
(16 - 402) 

40 
(18 - 143) 

62 
(32 - 380) 

72 
(26 - 248) 

147 
(44 - 338) 

146 
(55 - 764) 

 
IRA 

90 
(23 - 254) 

119 
(26 - 1669) 

424 
(51 - 2802) 

312 
(55 - 1542) 

329 
(85 - 1290) 

247 
(50 - 1820) 

789 
(159 - 3843) 

p 0,90 0,008 <0,0001 0,006 0,004 0,23 0,001 

NOTA:  Os dados estão expressos como mediana e percentil (25-75), conforme a distribuição 
não paramétrica do UNGAL. O teste de normalidade realizado foi de Shapiro-Wilk. A AUC e o 
intervalo de confiança de  IC (95%). Tx (transplante). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 O UNGAL apresentou AUC para a determinação da IRA pela Scr de 0,67 

(IC 95%: 0,55 – 0,78) no período intraoperatório (Tabela 10), atingindo o melhor 

desempenho às seis horas, com AUC de 0,76 (IC 95% 0,67 – 0,86); os valores 

de corte neste período foram de 136 ng/ml para a sensibilidade 68%, 

especificidade 76%, VPP 80% e VPN 62%. 
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Tabela 10 - Performance do UNGAL no diagnóstico da IRA, por período de coleta 
 

UNGAL 
Valor de 

corte 
Sens. Esp. 

Younden’s 
Index (J) 

VPP VPN AUC 

Pré-op. 42,72 0,61 0,66 0,40 0,72 0,54 0,61 (0,48 - 0,75) 

Intra-op. 82,47 0,60 0,75 0,45 0,78 0,57 0,67 (0,55 - 0,78) 

6 horas 136 0,68 0,76 0,52 0,80 0,62 0,76 (0,67 - 0,86) 

18 horas 221,8 0,61 0,74 0,46 0,77 0,57 0,69 (0,56 - 0,80) 

24 horas 154,05 0,62 0,69 0,43 0,74 0,56 0,70 (0,58 - 0,82)  

48 horas 294,6 0,50 0,75 0,38 0,74 0,51 0,59 (0,45 - 0,73) 

Delta 158,7 0,76 0,54 0,41 0,70 0,61 0,69 (0,58 - 0,79) 

NOTA:  S (sensibilidade) E (especificidade), VPP (valor preditivo positivo), VPN (valor preditivo 
negativo) e AUC (área sob a curva) e o intervalo de confiança de  IC (95%), ponto J Younden’s 
Index (sensibilidade *especificidade). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 
 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 4 -  Diagrama de caixa o valor do UNGAL (ng/ml) e o diagnóstico da 
IRA 06 horas após o transplante 
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 Foi realizada a normalização pela creatinina urinária, para correção do 

UNGAL, para comparação dos resultados no diagnóstico da IRA com o UNGAL 

sem correção, conforme demonstrado na Tabela 6. 

 

Tabela 11 -  Diagrama de caixa o valor do UNGAL (ng/ml) e o diagnóstico da 
IRA 06 horas após o transplante 

 

 Pre-op. 
N=73 

Intra-op. 
N=84 

horas após 
Tx  

N=87 

18 horas 
após Tx  
N=61 

24 horas 
após Tx  
N=54 

48 horas 
após Tx  
N=33 

Delta 
máximo  
N=100 

U
N

G
A

L/
Cr

U
 

Não 
IRA 

8,6 
(0 - 86) 

32 
(4 - 314) 

25 
( 0 - 76) 

36 
(11 - 177) 

30 
(9 - 186) 

137 
(74 - 404) 

79 
(21 - 634) 

 
IRA 

23 
(0 - 149) 

36 
(0 - 635) 

105 
(0 - 1517) 

201 
(46 - 1728) 

158 
(29 - 1133) 

40 
(0 - 523) 

300 
(53 - 2289) 

p 0,23 0,82 0,03 <0,0001 0,033 0,51 0,022 

AUC 0,66 
(0,46 - 0,85) 

0,59 
(0,38  - 0,79) 

0,72 
(0,52  - 0,91) 

0,80 
(0,63  - 0,97) 

0,67 
(0,47  - 0,87) 

0,48 
(0,27  - 0,70) 

0,67 
(0,47 - 0,87) 

 
 

NOTA:  Os dados estão expressos como mediana e percentil (25-75), conforme a distribuição 
não paramétrica do UNGAL. O teste de normalidade realizado foi de Shapiro-Wilk. A AUC e o 
intervalo de confiança de  IC (95%). Tx (transplante). 
FONTE: Elabordo pela autora. 

 

 Os resultados do UNGAL/CrU, no geral, são semelhantes aos do UNGAL, 

porém os dados têm representatividade menor, devido às perdas da creatinina 

urinária por motivo de anúria; por isto, nos demais resultados, utilizamos o 

UNGAL sem a correção. 

 

 

4.3.3 Progressão da IRA pelo biomarcador padrão creatinina sérica 

 

 O padrão de elevação da creatinina por quimioluminescência, no 

perioperatório do transplante hepático, foi aumentando gradativamente no 

decorrer dos períodos da coleta, exceto no intraoperatório em ambos os 

grupos, não IRA e IRA, pois houve pequena redução, apesar do aumento 

provável de injúria renal no intraoperatório – talvez a sobrecarga de volume 

neste período tenha alterado o valor da creatinina. Na literatura, o padrão de 

elevação da creatinina é em média 48 horas após a injúria, o maior valor da 

mediana no perioperatório do transplante hepático foi 48 horas após o 

transplante. 
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Tabela 12 -  Creatinina por quimioluminescência e grupos não IRA  e IRA por 
período de coleta 

 

Pre-op. Intra-op.
6 horas 

após Tx 

18 horas 

após Tx 

24 horas 

após Tx 

48 horas 

após Tx 

Delta 

máximo 
N=73 N=84 N=87 N=61 N=54 N=33 N=100

Não 8,6 32 25 36 30 137 79

IRA (0 – 86) (4 – 314) ( 0 - 76) (11 – 177) (9 – 186) (74 – 404) (21 – 634)

23 36 105 201 158 40 300

IRA (0 – 149) (0 – 635) (0 – 1517) (46 – 1728) (29 – 1133) (0 – 523) (53 – 2289)

p 0,23 0,82 0,03 <0,0001 0,033 0,51 0,022

0,66 0,59 0,72 0,8 0,67 0,48 0,67

(0,46 – 0,85) (0,38  – 0,79) (0,52  – 0,91) (0,63  – 0,97) (0,47  – 0,87) (0,27  – 0,70) (0,47  – 0,87)
AUC

U

N

G

A

L

/

C

r

U
 

NOTA:  Os dados estão expressos como mediana e percentil (25-75), conforme a distribuição 
não paramétrica do PNGAL. O teste de normalidade realizado foi de Shapiro-Wilk. 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

 A creatinina pelo método de Jaffé, na primeira semana do transplante 

hepático, encontra-se demonstrada na Tabela 13. Observamos que a 

creatinina no grupo não IRA, no primeiro dia, apresentou elevação progressiva 

até o quarto dia, seguido de posterior redução; o grupo IRA também 

acompanhou este padrão de elevação; ambos os grupos apresentaram a maior 

mediana da Scr no quarto dia, cerca de 96 horas após o transplante. 

 

 
Tabela 13 -  Creatinina pelo método de Jaffé e grupos não IRA  e IRA na 

primeira semana do transplante hepático 
 

 Total não IRA  IRA p 
Scr 1º dia UTI 1,14 (0,59) 0,90 (0,37) 1,29 (0,66) <0,0001 
Scr 2º dia UTI 1,55 (0,77) 1,07 (0,60) 1,90 (0,69) <0,0001 
Scr 3º dia UTI 1,83 (1,15) 1,09 (0,70) 2,36 (1,11) <0,0001 
Scr 4º dia UTI 1,82 (1,10) 1,11 (0,78) 2,33 (1,02) <0,0001 

Scr 5º dia UTI 1,73 (1,03) 1,04 (0,52) 2,24 (1,01) <0,0001 
Scr 6º dia UTI 1,59 (1,07) 0,97 (0,59) 2,05 (1,13) <0,0001 
Scr 7º dia UTI 1,58 (1,16) 1,04 (0,85) 2,01 (1,20) <0,0001 

NOTA:  Os dados são expressos conforme sua distribuição: representado em média (DP+/-). 
FONTE: Elaborado pela autora. 
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4.3.4 Tempo de diagnóstico da IRA pelos biomarcadores versus creatinina 

 

 O diagnóstico de positividade pelo biomarcador foi determinado pelo valor 

de corte do melhor ponto J (Younden’s Index), da melhor AUC, sendo 198 ng/dl 

para o PNGAL e 136 ng/dl para o UNGAL. O tempo também foi avaliado, por 

período de coleta (pré-operatório, após a reperfusão portal, 6, 18, 24 e 48 

horas após a cirurgia). O diagnóstico de positividade pela creatinina por 

quimioluminescência foi avaliado pelo critério KDIGO até 48 horas após o 

transplante. A creatinina base foi considerada como do pré-operatório; nesta 

análise, foram considerados IRA: os KDIGO 1, 2 e 3.  

 

 

Tabela 14 -  Diagnóstico da IRA por período da coleta/dia pelos biomarcadores 
versus a creatinina 

 

 

 
Pré op. 

Após a 
rep. 

portal 

6 horas 
após tx 

Dia 1 
18 

horas 
após tx 

24 
horas 

após tx 
Dia 2 

48 
horas 

após tx 
Dia 3 

Scr (KDIGO 
1, 2 e 3) 

0 13 32 32 59 72 72 72 72 

PNGAL 44 62 76 76 79 82 82 83 83 

UNGAL 25 41 55 55 58 63 65 65 65 

FONTE: Elaborado pela autora. 

  

  

 No pré-operatório, 53,01% (44 pacientes) e 37,87% (25 pacientes) 

apresentam critério para o diagnóstico da IRA por PNGAL e UNGAL, 

respectivamente. No período seguinte, intraoperatório, a Scr diagnosticou 

apenas 18,05% (13 pacientes). 
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 FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 5 - Tempo de diagnóstico da IRA pelos biomarcadores versus 
creatinina por período de coleta 

 

 Avaliando-se o tempo do diagnóstico da IRA em horas (Tabela 15), o 

biomarcador PNGAL apresentou seu pico no período pré-operatório – antes da 

cirurgia tempo 0, o UNGAL apresentou se pico no período seguinte, no 

intraoperatório – após a reperfusão portal  5 horas após o PNGAL, sendo que a 

Scr teve seu pico 18 horas após o transplante; ou seja, 28 horas após o pré-

operatório.  

 Em média, o diagnóstico por creatinina foi 28 horas mais tardio em relação 

ao biomarcador PNGAL e 23 horas mais tardio do que o UNGAL. 

 

 

Tabela 15 -  Tempo de diagnóstico da IRA em horas pelos biomarcadores 
versus creatinina pelo estadiamento do KDIGO 

 

Tempo Scr (quimioluminescência) 28 (16 - 28) 

Tempo biomarcador PNGAL 0   (0 – 7,75) 

Tempo biomarcador UNGAL 5    (0 - 16) 

NOTA:  Os dados estão expressos como mediana e percentil (25-75), conforme a distribuição 
não paramétrica. 
FONTE: Elaborado pela autora. 
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4.3.5  A performance da bioquímica  urinária e da microscopia urinária e os 
grupos não IRA e IRA 
 

 Avaliamos se a FeNa, pela fórmula (NaU/NaséricoXcrU/crsérica)X100, e a 

FeU, com a mesma  fórmula, apenas  substituindo Na por ureia, assim como a FeK, 

a análise da diferença de íons fortes (SIDU), pela fórmula SIDU=Na+K-Cl 

(urinários),   poderiam ajudar na determinação no diagnóstico da IRA. Para análise 

da microscopia urinária, foi utilizada uma adaptação do escore do Perazella (Figura 

4). A classficação do escore adaptada para este estudo ficou: 0 (ausente ou 

presença de cilindro hialino), 1 (raros cilindros granulosos), 2 (alguns e numerosos 

cilindros granulares, presença de cilindros hemáticos, leucocitários ou epiteliais). 

 

 
FONTE: Retirado de Clin J Am Soc Nephrol, Perazella MA e Coca SG 

126
. 

 
Figura 4 - Escore da microscopia urinária para o diagnóstico diferencial da IRA.  
 

 No pré-operatório, a mediana da FeNa é igual em ambos os grupos. Após a 

reperfusão portal no intraoperatório, a FeNa é maior no grupo IRA até a última 

coleta, 48 horas após o transplante. Em todos os períodos analisados, a FeNa é 

menor do que 1%. Às 18 horas após o transplante hepático, a FeNa alcança 

diferença significativa entre os grupos, com p= 0,001, mantendo a performance no 

período seguinte, 24 horas após o transplante.  

 A distribuição da mediana da FeU no pré-operatório é maior no grupo IRA. 

Após a reperfusão portal, torna-se maior no grupo não IRA, assim como nas demais 

coletas. 

 A FeK apresenta mediana maior em todos os períodos das coletas, no grupo 

com IRA, sendo que, às 18 horas, apresenta tendência de significância estatística, 

com p de 0,054, alcançando significância estatística no período seguinte, 24 horas 

após a cirurgia p= 0,003. 

 O SIDU apresentou distribuição semelhante entre os grupos IRA e não IRA.  
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Tabela 16 -  Distribuição de FeNa, FeUreia, FeK e SIDU por período da coleta, 
conforme os grupos não IRA e IRA 

 

 

 

  
Pre-op. Intra-op. 

6 horas após 
Tx 

18 horas 
após Tx 

24 horas 
após Tx 

48 horas 
após Tx 

Fe
N

a 

 

não 
IRA 

0,13 
(0 - 0,66) 

0,34 
(0,01 - 1,00) 

0,08 
(0 - 0,51) 

0,11 
(0,07 - 0,22) 

0,12 
(0,08 - 0,22) 

0,32 
(0,08 - 1,51) 

IRA  
0,13 

(0 - 0,84) 
0,48 

(0,00 - 1,46) 
0,14 

(0 - 0,67) 
0,42 

(0,13 - 0,90) 
0,41 

(0,18 – 1,02) 
0,38 

(0,18 - 1,88) 

p 0,50 0,62 0,61 0,001 0,008 0,62 

AUC 
0,57 

(0,32 -0,82) 
0,56 

(0,34 -0,78) 
0,57 

(0,34 -0,79) 
0,80 

(0,62 -0,98) 
0,76 

(0,55 -0,96) 
0,58 

(0,33 - 0,82) 

Fe
U

 

não 
IRA 

0 
(0 -39) 

30,5 
(0 -39) 

28,39 
(0 - 52) 

48,86 
(32 - 88) 

77,12 
(36 - 86) 

63,61 
(31- 80) 

IRA  
18,79 

(0 – 40,1) 
20 

(0 -38) 
19,39 

(0 – 34) 
30,83 

(15-52) 
41,75 

(30 - 64) 
32,35 

(14 - 46) 

p 0,59 0,25 0,07 0,003 0,025 0,08 

AUC 
0,53 

(0,27 - 0,79) 
0,49 

(0,25 - 0,73) 
0,15 

(0,00 - 0,35) 
0,20 

(0,01 - 0,39) 
0,19 

(0,00 - 0,43) 
0,27 

(0,02 - 0,53) 

Fe
K

 

 

não 
IRA 

2,54 
(0 - 11) 

9,0 
(0 -19) 

10,58 
(0 - 22) 

14,84 
(9 -17) 

15,89 
(8 - 27) 

14,71 
(10 - 20) 

IRA  
3,21 

(0 - 14) 
12,42 

(0 - 24) 
14 

(0 - 25) 
19,02 

(11- 34) 
30,60 

(16 - 52) 
23,17 

(19 - 57) 

p 0,75 0,31 0,87 0,054 0,003 0,085 

AUC 
0,56 

(0,32 - 0,79) 
0,47 

(0,24 - 0,69) 
0,43 

(0,19 - 0,67) 
0,71 

(0,50 - 0,92) 
0,73 

(0,53 - 0,93) 
0,66 

(0,42 - 0,91) 

SI
D

U
 

 

não 
IRA 

31 
(0 -54) 

43 
(8 -73) 

61 
(16 - 93) 

38 
(0 - 80) 

15 
(0 - 67) 

0 
(0 - 40) 

IRA  
27 

(0 - 54) 
28 

(0 - 52) 
41 

(0 - 72) 
35 

(0 - 63) 
40 

(0 - 65) 
0 

(0 - 45) 

p 0,74 0,20 0,02 0,25 0,74 0,45 

AUC 
0,48 

(0,36 - 0,59) 
0,42 

(0,31 - 0,54) 
0,36 

(0,25 - 0,48) 
0,43 

(0,32 - 0,55) 
0,51 

(0,40 - 0,63) 
0,53 

(0,42 - 0,65) 

NOTA:  Os dados estão expressos como mediana e percentil (25-75), conforme a distribuição 
não paramétrica do PNGAL. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. Tx (transplante 
FONTE: Elaborado pela autora. 

  

  

 Os grupos não IRA e IRA apresentam distribuição semelhante da 

microscopia urinária, apesar de os cilindros no estádio 2 estarem mais 

frequentes no grupo IRA em todas as coletas – exceto às 24 horas após o 

transplante. 
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Tabela 17 - Distribuição dos cilindros por período da coleta, conforme os 
grupos não IRA e IRA 

 

 Cilindros não IRA IRA  p AUC 

Pre-op. 0 18 (35,3) 33 (64,7) 0,27 0,62 
(0,22 – 100) 1 05 (55,6) 04 (44,4) 

2 0 (0) 02 (100) 

Intra-op. 0 18 (46,2) 21 (53,8) 0,20 0,18 
(0,0 – 0,48) 1 12 (42,9) 16 (57,1) 

2 01 (12,5) 07 (87,5) 

6 horas  após o Tx 0 28 (43,1) 37 (56,9) 0,67 0,00 
(0,0 – 0,0) 1 08 (33,3)    16 (66,7) 

2 05 (45,5) 06 (54,5) 

18 horas após o Tx 0 14 (53,8) 12 (46,2) 0,09 0,40 
(0,01  – 0,79) 1 08 (47,1) 09 (52,9) 

2 03 (23,1) 10 (76,9) 

24 horas após o Tx 0 07 (38,9) 11 (61,1) 0,57 0,25 
(0,77 – 100) 1 07 (41,2) 10 (58,8) 

2 03 (60) 02 (40) 

48 horas após o Tx 0 04 (66,7) 02 (33,3) 0,16 0,93 
(0,77 – 100) 1 02 (22,2) 07 (77,8) 

2 01 (25) 03 (75) 

NOTA:  Os dados estão expressos como número e porcentagem (%). 0 (ausente ou presença 
de cilindro hialino), 1 (raros cilindros granulosos), 2 (alguns e numerosos cilindros granulares, 
presença de cilindros hemáticos, leucocitários ou epiteliais ). Tx (transplante). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

4.4 Dados intraoperatórios do transplante hepático 

 

 O tipo de doador foi prevalentemente cadáver (99), com apenas um caso 

de doação intervivos. A técnica cirúrgica predominante foi piggyback sem 

clamp vena cava (80), seguida de 9 casos com piggyback com clamp de veia 

cava e 11 convencionais. O peso médio do enxerto foi de 1.328 gramas (gr), 

com DP de 315gr, mínimo de 750 gr e máximo de 2.290 gr. 

 Os pacientes apresentam distribuições semelhante quanto ao tipo de 

doador, à técnica cirúrgia e ao peso do enxerto, entre os grupos não IRA e IRA. 

 Os tempos intraoperatórios seguem na Tabela 18. A nossa coorte  

apresenta tempo cirúrgico médio de 7 horas e anestésico de 10 horas, sendo 

que todos foram maiores no grupo com IRA. O tempo de isquemia quente foi 

significantemente maior no grupo IRA e  não houve diferença entre os grupos 

pelo tempo de isquemia fria. 
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Tabela 18 -  Parâmetros de tempos intraoperatórios do transplante hepático e 
dos grupos não IRA e IRA 

 

 

 Total não IRA IRA p 

Tempo de anestesia (HH:MM) 09:56 (01:59) 09:08 (01:33) 10:32 (02:04) < 0,0001 

Tempo de cirurgia (HH:MM) 07:20 (01:54) 06:40 (01:49) 07:49 (01:47) 0,001 

Tempo de hepatectomia (HH:MM) 03:11 (00:54) 02:54 (00:46) 03:27 (00:57) 0,003 

Tempo de isquemia quente (HH:MM) 00:42 (1:11) 00:41 (1:21) 00:43 (1:52) >0,0001 

Tempo de isquemia fria (HH:MM) 06:04 (01:55) 05:49 (02:06) 06:14 (01:46) 0,73 

NOTA:  Os dados são expressos  em média e desvio padrão, conforme sua distribuição 
paramétrica. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. 
FONTE: Elaborado pela autora.  

 

 

 No total, o grupo utilizou 1.437 hemocomponentes durante o período 

intraoperatório, sendo: 187 plasmas, 97 plaquetas, 261 crioprecepitados, 225 

concentrados de hemácias e 667 albuminas. O grupo com IRA utilizou, em 

maior quantidade, o concentrado de hemácias – 36 unidades no grupo IRA 

versus 19 não IRA (p de 0,002); os demais hemocomponentes foram mais 

frequentes no grupo com IRA, porém sem significância estatística. 

 

Tabela 19 -  Uso de hemocomponentes no intraoperatórios do transplante 
hepático e dos grupos não IRA e IRA 

 

 

 Total não IRA IRA p 

Plasma 1,96 (1,78) 1,41 (1,18) 2,37 (2) 0,052 

Plaqueta 1,90 (1,82) 1,07 (0,57) 2,5 (2) 0,45 

Crioprecepitado 9,81 (13) 5,59 (6,3) 12,75 (2) 0,35 

Concentrado de hemácias 29 (28) 19,17 (14,6) 36 (4,2) 0,002 

Albumina 7,10 (3,7) 6,23 (2,93) 7,75 (4,25) 0,06 

Volume de Cell Saver 571 (786) 424 (711) 651 (808) 0,08 

NOTA:  Os dados são expressos  em média e desvio padrão, conforme sua distribuição 
paramétrica. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. 
FONTE: Elaborado pela autora. 
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4.5 Evolução clínica na primeira semana após o transplante hepático 

 

 A evolução clínica na primeira semana após o transplante foi avaliada 

por variáveis como: tempo de droga vasoativa (DVA), tempo de ventilação 

mecânica (VM), tempo de internação de UTI e tempo de internação 

hospitalar. O tempo foi representado em dias nestas variáveis.  

 A DVA de escolha nestes pacientes foi a noradrenalina, podendo ser 

associada com outras drogas, como dopamina, dobutamina e 

vasopressina. 

 Apesar de não descrevermos a modalidade de ventilação mecânica,  

os pacientes necessitavam estar em entubação-orotraqueal para serem 

pontuados em dia de VM; os casos sem entubação-orotraqueal, como 

CPAP e BIPAP, não foram considerados. 

 O tempo médio de uso de DVA e de VM foram em média de 

aproximadamente 2 dias, sendo ambos significantemente maiores no grupo 

com IRA. 

 O tempo de UTI foi 2,4 vezes maior no grupo com IRA, com média de 

aproximadamente 13 dias. O menor tempo de UTI foi de um dia, enquanto 

o tempo máximo foi de 83 dias. 

 O tempo de internação hospitalar também foi maior no grupo IRA. O 

tempo mínimo de internação (exceto óbitos) foi de seis dias e o tempo 

máximo foi de 145 dias. 

 
 

Tabela 20 -  Distribuição dos grupos não IRA e IRA conforme evolução clínica 
na primeira semana após o transplante hepático 

 

 Total não IRA IRA p 

Tempo de DVA (dias) 1,96 (1,78) 1,41 (1,18) 2,37 (2) 0,01 

Tempo de VM (dias) 1,90 (1,82) 1,07 (0,57) 2,5 (2) <0,0001 

 Tempo de UTI (dias) 9,81 (13) 5,59 (6,3) 12,75 (2) 0,003 

 Tempo de Internação (dias) 29 (28) 19,17 (14,6) 36 (4,2) <0,0001 

NOTA:  Os dados são expressos  em média e desvio padrão, conforme sua distribuição 
paramétrica. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. 
FONTE: Elaborado pela autora.  

 

 



Resultados   | 62 

  

4.5.1 Evolução clínica da função renal na primeira semana após o 
transplante hepático 
 

 A evolução clínica da função renal na primeira semana após o 

transplante hepático foi avaliada pelas variáveis: diurese, balanço hidríco e 

valor da creatinina em períodos específicos. O número de pacientes 

utilizando diurético foi computado. 

 O valor da diurese foi incluído apenas nos pacientes que tinham 

controle do débito urinário durante a primeira semana de internação da 

UTI. Pacientes que receberam alta da UTI ou que estavam sem medida de 

quantificação urinária não foram incluídos. 

 A média da diurese é representada na Tabela 17. Os valores de 

diurese dos pacientes não IRA foram superiores na primeira semana após 

o transplante hepático, com  diferença estatística p<0,05 na maioria dos 

períodos da coleta, exceto no 6º dia. 

 

Tabela 21 -  Distribuição dos grupos não IRA e IRA, conforme a diurese na 
primeira semana após o transplante hepático 

 

 Total não IRA  IRA p 

Diurese SO 1068 (78) 1225 (123) 936 (97) 0,01 

Diurese 1º dia UTI 475 (45)     608 (79) 383 (49) 0,01 

Diurese 2º dia UTI 711 (64)   978 (106) 521 (68) 0,001 

Diurese 3º dia UTI 913 (93) 1201 (132) 725 (118) 0,001 

Diurese 4º dia UTI 769 (102) 1046 (153) 617 (129) 0,003 

Diurese 5º dia UTI 826 (125) 1240 (168) 618 (157) 0,001 

Diurese 6º dia UTI 551 (100)   647 (150) 514 (127) 0,10 

Diurese 7º dia UTI 556 (152) 1053 (434) 449 (157) 0,02 

NOTA:  Os dados são expressos  em média e desvio padrão, conforme sua distribuição 
paramétrica. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

 A média do balanço hídrico é representada na Tabela 22 e no Gráfico 6. 

Os valores do balanço hídrico foram maiores no grupo IRA em quase todos os 

períodos, exceto no quinto e no sétimo dias. No primeiro dia, temos 

significância estatística p 0,008. 
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Tabela 22 -  Distribuição dos grupos não IRA e IRA, conforme o balanço 
hídrico na primeira semana após o transplante 

 

 Total não IRA  IRA p 

Balanço Hídrico SO +4000 
(+2150  –  +5850) 

+4000 
(+2750 –  +5475) 

+4100 
(+2025 –  +5950) 

0,72 

Balanço Hídrico 1º dia UTI +1535 
(+500  – +2315) 

+1010 
(+367  – +1782) 

+1655 
(+890  –  +2447) 

0,008 

Balanço Hídrico 2º dia UTI +1180 
(+440  – +1917) 

+810 
(+320  – +1665) 

+1305 
(+555  – +2465) 

0,08 

Balanço Hídrico 3º dia UTI +330 
(-290  – +1300) 

+230 
( - 140  – +1125) 

+335 
(-450  – +1455) 

0,82 

Balanço Hídrico 4º dia UTI +50 
(-655  – +790) 

-130 
(- 500  – +280) 

+215 
(-875   – +1075) 

0,31 

Balanço Hídrico 5º dia UTI +130 
(-340  – +807) 

+230 
(-325  –  +735) 

+80 
(-360   – +1077) 

0,96 

Balanço Hídrico 6º dia UTI +10 
(-941  – +1017) 

+185 
(-465  –  +840) 

-70 
(-1225  –  +1175) 

0,76 

Balanço Hídrico 7º dia UTI +170 
(-395  – +775) 

+115 
(-572  –  +745) 

+170 
(-395  – +1135) 

0,95 

NOTA:  Os dados são expressos  em mediana e percentil (25-75), conforme sua distribuição 
não paramétrica. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 6 -  Balanço hídrico na primeira semana após o transplante hepático 
nos grupos não IRA e IRA 
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 O diurético foi utilizado, na primeira semana após o transplante, em 42 

(42%) pacientes. O diurético de escolha foi o diurético de alça; na sala 

operatória, houve apenas um caso de utilização de diurético osmótico. 

 As creatininas de admissão da UTI, da alta da UTI e da alta hospitalar são 

significantemente maiores no grupo IRA, porém as creatininas de base e 

referência  não apresentaram significância estatística entre os grupos. 

 

Tabela 23 -  Distribuição dos grupos não IRA e IRA, conforme a creatinina 
sérica na primeira semana após o transplante 

 

 Total não IRA  IRA p 

Cr base 0,85 (0,36) 0,87 (0,45) 0,83 (0,28) 0,87 

Cr referência 0,85 (0,34) 0,86 (0,39) 0,83 (0,31) 0,96 

Cr admissão UTI 1,27 (0,78) 0,91 (0,39) 1,52 (0,88) <0,0001 

Cr alta UTI 1,78 (1,47) 1,07 (0,63) 2,40 (1,71) <0,0001 

Cr alta hospitalar 1,35 (0,75) 1,02 (0,51) 1,65 (0,82) <0,0001 

NOTA:  Os dados são expressos  em média e desvio padrão, conforme sua distribuição paramétrica. 
O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. Creatinina Sérica (crS). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

4.5.2 Biomarcadores NGAL plasmático e urinário e a gravidade da IRA pelo 
estadiamento KDIGO no perioperatório do transplante hepático 

 

 Foi avaliada a hipótese se o padrão de elevação do PNGAL e do UNGAL, 

durante os períodos analisados (indução anestésica (1), após a reperfusão 

portal (2), 6 horas (3), 18 horas (4), 24 (5) e 48 horas após o transplante), 

foram preditores de gravidade de IRA pelo estadiamento 1,2 e 3 do critério 

KDIGO até 7 dias após o transplante hepático, sendo que, para a avaliação do 

prognóstico de gravidade pela ROC AUC, foi considerado apenas KDIGO 

estádio 3. 

 

 

4.5.3 O PNGAL e a gravidade da IRA pelo KDIGO no perioperatório do 
transplante hepático 
 

 O PNGAL apresenta diferenciação das medianas, seis horas após o 

transplante, conforme o estadiamento dos KDIGO 0, 1, 2 e 3 – sendo 3 o maior 
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valor de gravidade p de 0,04 (Tabela 24). No período seguinte, 18 horas após o 

transplante, a diferença entre KDIGO 1 (194 ng/ml) e 3 (333 ng/ml) representa 

o aumento de 1,71 vezes (p 0,004), mais pronunciado em 24 horas após o 

transplante, com aumento de 2,31 vezes, entre a IRA leve (KDIGO 1) e a IRA 

severa (KDIGO 3) e p <0,0001. O período seguinte, de 48 horas após o 

transplante, apresenta resultado semelhante. 

 
 

Tabela 24 - O PNGAL e a gravidade da IRA pelo KDIGO por período de coleta 
 

 

Pre-op. Intra-op.
6 horas após 

Tx 

18 horas após 

Tx

24 horas após 

Tx

48 horas após 

Tx

Delta 

máximo

N=95 N=86 N=90 N=87 N=86 N=74 N=100

167 276,9 135,1 129,5 134 91,3 233,8

(27 – 366) (116 – 365) (80 – 219) (100 – 206) (80  – 223) (13 – 160) (123 – 371)

172,4 188,25 144,1 194 177 122 314

(114 – 307) (118 – 305) (109 – 312) (125 – 259) (126 – 293) (91– 295) (192 – 655)

163,55 207,5 227,6 229 290 280 335

(108 – 408) (178 – 388) (161 – 429) (129 – 667) (182 – 571) (138 – 515) (227 – 986)

197,49 265,14 328 333 410 412 485,5

(113 – 281) (150 – 364) (179 – 424) (274 – 517) (310 – 685) (299 – 635) (319 – 731)

p 0,82 0,5 0,047 0,004 <0,0001 <0,0001 0,013

0,55 0,51 0,62 0,69 0,75 0,76 0,67

(0,40  – 0,70) (0,35  – 0,67) (0,46  – 0,78) (0,54  – 0,83) (0,63  – 0,87) (0,64  – 0,88) (0,54  – 0,81)

KDIGO 3

AUC

P

N

G

A

L

KDIGO 2

KDIGO 0

KDIGO 1

 

NOTA:  Os dados estão expressos como mediana e percentil (25-75), conforme a distribuição 
não paramétrica do PNGAL. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. A AUC e o 
intervalo de confiança de  IC (95%). Tx (transplante). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

  

 No nosso estudo, o período de 18 horas após o transplante teve valor de 

corte  de 245,55 ng/ml, para sensibilidade de 85% e especificidade de 64%. A 

determinação da IRA pela AUC, às 18 horas após o transplante, foi de 0,69 

com (IC de 95% 0,54  – 0,83), às 24 horas obteve AUC mais alta, de 0,76 com 

(IC de 95% 0,64  – 0,88). 
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FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 7 -  Diagrama de caixa e o valor do PNGAL e o estadiamento do 

KDIGO às 18 horas 
 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 8 -  Curva ROC para avaliar a gravidade da IRA (KDIGO 3) e PNGAL 
nos períodos de coleta 
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4.5.4 O UNGAL e a gravidade da IRA pelo KDIGO  no perioperatório do 
transplante hepático 
 

 O UNGAL na avaliação do prognóstico da gravidade da IRA pelo estádio 

do KDIGO apresentou padrão de elevação mais precoce do que o PNGAL, 

com diferença entre mediana de 32 ng/ml, 43,98 ng/ml e 118,23 ng/ml, 

respectivamente, KDIGO 1, 2 e 3 no período pré-operatório; atingindo 

significância estatística no período intraoperatório – após reperfusão portal, 

aumento de 11,5 vezes entre KDIGO 1 (mediana 19,80 ng/ml) e KDIGO 3 

(mediana 227,66 ng/ml), p 0,009. Seis horas após o transplante, atingiu alta 

diferença entre a mediana da IRA leve – KDIGO 1 de 36,84n /ml e a IRA grave 

– KDIGO3 – 1236ng/ml, aumento de 33,55 vezes (p <0,0001). Os resultados 

continuam significativos até 24 horas após o transplante hepático. 

 
 

Tabela 25 - O UNGAL e a gravidade da IRA por período de coleta 
 

Pre-op. Intra-op.
6 horas após 

Tx

18 horas após 

Tx

24 horas após 

Tx

48 horas após 

Tx

Delta 

máximo

N=73 N=84 N=87 N=75 N=71 N=62 N=97

23,64 47,1 47 107 71,5 224,16 95,7

(19 – 484) (32 – 80) (28 – 319) (32 – 409) (48 – 239) (37 – 367) (48 – 764)

32,1 19,8 36,84 58 92,5 147,25 149.4

(12 – 171) (12 – 516) (16 – 133) (32 – 380) (25 – 321) (44 – 276) (56 – 920)

43,98 68,25 59,64 104,3 179,1 69,3 179,1

(18 – 193) (23 – 366) (33 – 1113) (30 – 546) (66 – 700) (27 – 347) (95 – 1175)

118,23 227,66 1236 848 420 714 1524,1

(30 – 505) (46– 2075) (215 – 3524) (197 – 3201) (109 – 3742) (69 -2020) (264 – 3912)

p 0,14 0,009 <0,0001 0,002 0,022 0,13 <0,0001

0,67 0,72 0,84 0,81 0,79 0,69 0,85

(0,47  – 0,87) (0,51  – 0,92) (0,71  – 0,96) (0,67  – 0,96) (0,62  – 0,95) (0,49  – 0,89) (0,72  – 0,97)

U

N

G

A

L

KDIGO 0

KDIGO 1

KDIGO 2

KDIGO 3

AUC
 

NOTA:  Os dados estão expressos como mediana e percentil (25-75), conforme a distribuição 
não paramétrica do PNGAL. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. A AUC e o 
intervalo de confiança de  IC (95%). Tx (transplante). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

 No nosso estudo, a AUC mais alta para determinar a IRA grave (KDIGO 3) 

foi às 6 horas após o transplante, de 0,84 com (IC de 95% 0,71 – 0,96), o valor 

de corte foi de 160,01 ng/ml, para sensibilidade de 90% e especificidade de 

73%.  
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FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 9 -  Diagrama de caixa o valor do UNGAL (ng/ml) e o estadiamento 

KDIGO 06 horas após o transplante 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 10 -  Curva ROC para avaliar a gravidade da IRA (KDIGO 3) e do 

UNGAL por período de coleta. 
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4.6 Necessidade de TRS 

 

 O número de pacientes que necessitaram de TRS foi 38, correspondendo 

a 64,4% dos pacientes com o diagnóstico de IRA pelo critério KDIGO (2 e 3) 

baseado na creatinina sérica. 

 O principal motivo de TRS foi a oligúria, com 33 pacientes, correspondendo 

a 87% das causas de TRS. 

 

Tabela 26 - Motivo de início de TRS 
 

Motivo da TRS  
Oligúria 33 (87) 
Hipercalemia 03 (08) 
Hipervolemia 01 (2,5) 
Distúrbio Hidroeletrolítico 01 (2,5) 

NOTA:  Os dados são expressos em n (%) conforme sua distribuição. 
FONTE: Elaborado pela autora. 

  

 As modalidades dialíticas utilizadas na primeira sessão de TRS foram 

todas hemodialíticas, sendo classificadas pelo tipo de terapia: HC 

(hemoclássica), HE (hemoestendida), CVVHD (hemodiálise venovenosa 

contínua), CVVHF (hemofiltração venovenosa contínua), CVVHDF 

(hemodiafiltração venovenosa contínua). A terapia de início mais prevalente foi 

a HE, com 15 pacientes, representando 39%, seguida da  CVVHF, com 13 

pacientes (34%). 

 

Tabela 27 - Tipo de modalidade utilizada na primeira TRS 
 

Tipo de TRS  
Hemoclássica-HC 03 (08) 
Hemoestendida-HE 15 (39) 

hemodiálise venovenosa contínua-CVVHD 01 (03) 
hemofiltração venovenosa contínua -CVVHF 13 (34) 
hemodiafiltração venovenosa contínua -CVVHDF 06 (16) 

NOTA:  Os dados são expressos  em n (%) conforme sua distribuição. 
FONTE: Elaborado pela autora. 

  

 No total, foram realizadas 309 sessões de TRS neste grupo. 
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 O anticoagulante escolhido foi o soro fisiológico (SF), seguido da heparina 

não fracionada (HNF). Apenas 4 casos utilizaram citrato ácido dextrose (ACD). 

 

Tabela 28  - Tipo de anticoagulante utilizado na primeira TRS 
 

Tipo de anticoagulante   
soro fisiológico  26 (68,4) 
heparina não fracionada  08 (21,1) 
citrato ácido dextrose  04 (10,5) 

NOTA:  Os dados são expressos  em n (%) conforme sua distribuição. 
FONTE: Elaborado pela autora. 

  

 O motivo do término da TRS principal foi a recuperação da função renal, 

em 21 pacientes (55%); não sobreviventes, 14 (37%); retirado do tratamento, 1 

caso; e 2 evoluíram com DRC dialítica. Um dos pacientes foi diagnosticado 

com IRA na internação do transplante, mas necessitou de TRS em outra 

internação, 6 meses após o transplante de fígado. Houve 4 casos na coorte 

que estavam no grupo não IRA pela creatinina sérica e necessitaram de TRS, 

sendo que 2 casos com KDIGO 0 e 2 casos com KDIGO 1 evoluíram em 

diálise, respectivamente, 1, 12 5 e 1 dias após o transplante. O tempo médio de 

recuperação da função renal foi de 9 dias com DP de 27. 

 

Tabela 29 - Motivo de término da TRS 
 

Motivo de Término da TRS  
Recuperação da função renal 21 (55) 
Não sobrevivente 14 (37) 
Retirada do tratamento 01 (03) 
DRC dialítico  02 (05 ) 

NOTA:  Os dados são expressos  em n (%) conforme sua distribuição. 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 O valor da creatinina do início da TRS foi relativamente alto, sendo que o 

valor da Scr do término da TRS não teve redução significativa entre as médias, 

o que sugere a recuperação da função renal parcial. 
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Tabela 30 - Valor da creatinina sérica no início e no término da TRS 
 

Valor da creatinina  
Scr diagnóstico da IRA 2,80 (1,63) 
Scr início da TRS 3,00 (1,60) 
Scr término da TRS 2,16 (1,79-3,14) 

NOTA:  As Creatininas Séricas (Scr) do diagnóstico IRA e do início da TRS tiveram distribuição 
paramétrica, representada em média (DP). A Cr do término da TRS teve distribuição não 
paramétrica, sendo representada em mediana (percentil 25 -75). O teste de normalidade 
realizado foi Shapiro-Wilk. 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

4.6.1 Biomarcadores NGAL plasmático e urinário e necessidade de terapia 
renal substitutiva no perioperatório de transplante hepático 
 

 Foi avaliada a hipótese se o padrão de elevação do PNGAL e do UNGAL, 

durante os períodos analisados (antes da indução anestésica (1), após a 

reperfusão portal (2), 6 horas (3), 18 horas (4), 24 (5) e 48 horas após o 

transplante hepático), foram determinantes de necesssidade de TRS até 7 dias 

após o transplante hepático. 

 

 

4.6.2  PNGAL e necessidade de TRS no perioperatório do transplante hepático 

 

 O PNGAL apresenta diferença entre as medianas, no pré-operatório, 

166ng/ml sem necessidade de TRS versus 204 ng/ml com necessidade de 

TRS, alcançando diferença significativa após a reperfusão portal p= 0,015; os 

demais períodos (6, 18, 24 e 48 horas) após o transplante são determinantes 

na diferenciação das medianas do grupo sem TRS e com  necessidade de TRS 

(p,0,05). Sendo que, às 18 horas após o transplante, a diferença dos grupos 

sem TRS e TRS foi de 291 ng/ml –aumento de 2,73 vezes, mais pronunciado 

no período seguinte, 24 horas após a cirurgia, com 435 ng/ml de diferença 

entre os grupos, representando aumento de 3,51 vezes, ambos períodos com p 

<0,0001. 
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Tabela 31 - PNGAL e necessidade de TRS por período de coleta. 
 

 

  Pre-op. Intra-op. 6 horas após 
Tx 

18 horas 
após Tx 

24 horas 
após Tx 

48 horas 
após Tx 

Delta 
máximo 

P
N

G
A

L 

  

Total 187 
(102  – 297) 

221 
(135  – 381) 

234 
(111  – 396) 

262 
(145   – 502) 

311 
(152  –  608) 

280 
(116  –489) 

451 
(231  – 746) 

sem-
TRS 

166 
(79  – 270) 

192 
(127  – 323) 

183 
(86  – 281) 

168 
(120  – 249) 

173 
(122  – 286) 

134 
(91  – 248) 

307 
(197  – 629) 

 
TRS 

204 
(115  –465) 

318 
(204  – 407) 

341 
(242  – 510) 

459 
(306  – 749) 

608 
(333  – 749) 

481 
(292  – 689) 

689 
(447  – 1032) 

p 0,27 0,015 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

AUC 0,57 
(0,44  – 0,69) 

0,66 
(0,55  – 0,79) 

0,73 
(0,62  – 0,84) 

0,84 
(0,74  – 0,93) 

0,88 
(0,82  – ,95) 

0,88 
(0,80  – 0,95) 

0,81 
(0,72  – 0,89) 

NOTA:  Os dados estão expressos como mediana e percentil (25-75), conforme a distribuição 
não paramétrica do PNGAL. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. A AUC e o 
intervalo de confiança de  IC (95%). Tx (transplante). 
FONTE: Elaborado pela autora. 
 

 

 Em nosso estudo, o período mais determinante da necessidade de TRS foi 

18 horas após o transplante, apresentando AUC de 0,84 com IC (0,74 - 0,93). 

O valor de corte para este período foi de 286,1 ng/ml, apresentando 

sensibilidade de 87% e especificidade de 83%.  

 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 11 -  Diagrama de caixa e o valor do PNGAL (ng/ml) e a necessidade 

de TRS 18 horas após o transplante 
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4.6.3 UNGAL e necessidade de TRS no perioperatório do transplante hepático 

 

 Desde a primeira coleta no período pré-operatório, o UNGAL foi capaz de 

determinar a necessidade de TRS, com mediana de 27ng/ml sem TRS versus 

179 ng/ml TRS, diferença de 152 ng/ml, representando aumento de 6,62 vezes 

e p= 0,01. No intraoperatório, a diferença entre as medianas dos grupos sem e 

com TRS aumenta 23 vezes, alcançando, seis horas após a cirurgia, a 

diferença de 1.291ng/ml e o aumento de 19,44 vezes, com p<0,0001. Nos 

demais períodos das coletas, o UNGAL demonstra diferenciação significativa, 

entre os grupos sem e com necessidade de TRS.  

 

Tabela 32 - UNGAL e necessidade de TRS por período de coleta 

 

Pre-op. Intra-op.
6 horas após 

Tx

18 horas após 

Tx

24 horas após 

Tx

48 horas após 

Tx
Delta máximo

34 45 140 164 168 159 405

(17  – 312) (15  – 570) (48  – 1057) (46  – 826) (65  – 599) (27  – 860) (134  – 1860)

27 26 70 78 110 70 179

(16  – 167) (15  – 98) (27  – 160) (35  – 262) (28  – 318) (18  – 317) (112  – 661)

179 602 1361 855 660 667 1840

TRS (34  – 513) (34  – 2912) (603  – 2131) (335  – 1979) (195  – 3109) (102  – 1650) (1006  – 3752)

p 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 0,002 <0,0001

0,74 0,77 0,85 0,8 0,74 0,73 0,82

(0,72  – 0,86) (0,66  – 0,89) (0,77  – 0,93) (0,69  – 0,90) (0,62  – 0,86) (0,60  – 0,86) (0,73  – 0,90)

U
N

G
A

L

Total

sem-TRS

AUC

NOTA: Os dados estão expressos como mediana e percentil (25-75), conforme a distribuição 
não paramétrica do UNGAL. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. A AUC e o 
intervalo de confiança de IC (95%). Tx (transplante hepático). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 No nosso estudo, o UNGAL foi capaz de determinar diálise, no pré-

operatório, apresentando AUC de 0,74 (IC 95% 0,72 -0,86), sendo que o 

melhor desempenho foi 6 horas após o transplante, com AUC 0,85 (IC 95 % 

0,77 - 0,93) e valor de corte de 210,75 ng / ml, para a sensibilidade dos 86% e 

a especificidade dos 80%. 
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FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 12 - Diagrama de caixa o valor do UNGAL (ng/ml) e a necessidade de 
TRS 6 horas após o transplante 

 

 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 13 -  Curva ROC para determinar necessidade de TRS e UNGAL 6 
horas após o transplante  
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4.7 Mortalidade 

 

 

4.7.1 Índices prognósticos na admissão da UTI 

 

 Na avaliação da distribuição dos grupos não IRA e IRA em relação aos 

índices prognósticos, o SAPS, o SOFA e o MELD foram maiores no grupo IRA, 

porém, apenas o SOFA e o MELD tiveram significância estatística. O CPIS e o 

Charlson apresentaram distribuição semelhante entre os grupos. 

 

Tabela 33 -  Distribuição dos grupos não IRA e IRA, conforme índices 
prognósticos na admissão da UTI 

 

 Total não IRA  IRA p 

SAPS 64 (59,9-72) 63,84 (11) 68,72 (15) 0,68 
SOFA 13 (11-15) 12 (10-13) 14 (12- 16) 0,001 
MELD 15 (11-19,5) 13,97 (4,49) 17,83 (6,8) 0,018 
Charlson 06 (04-07) 6 (4 -7) 5,5 (4 - 7) 0,24 
CPIS 03 (01-04) 2,87 (1,96) 2,48 (1,66) 0,35 
NOTA: Os dados são expressos  em mediana e percentil (25-75), conforme distribuição não 
paramétrica e média e desvio padrão conforme distribuição paramétrica. 
FONTE: Elaborado pela autora. 

  

 A  mortalidade em relação ao diagnóstico de IRA está representada na 

Tabela 34. O grupo com IRA teve taxa de mortalidade maior em relação ao 

grupo não IRA, com significância estatística. 

 

Tabela 34 - Mortalidade de acordo com os grupos não IRA e IRA 
 

 Total não IRA IRA p 

Sobreviventes 74 (74) 36 (87,8) 38 (64,4) 0,009 
 Não- sobreviventes 26 (26) 05 (12,2) 21 (35,6) 

NOTA: Os dados são expressos  em n (%) conforme sua distribuição. 
FONTE: Elaborado pela autora 

  

 O grupo de não sobreviventes teve valores maiores das medianas do 

SAPS e do SOFA com p< 0,0001. Não houve diferença do Charlson entre os 

grupos e o CPSI e o MELD foram maiores no grupo de sobreviventes. 
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Tabela 35 -  Distribuição dos grupos sobreviventes e não sobreviventes, 
conforme índices prognósticos na admissão da UTI 

 

 total sobreviventes não-sobreviventes p 

SAPS 64 (59,9-72) 64 (59,5-69,5) 72 (63,5-89,75) <0,0001 
SOFA 13 (11-15) 12 (10-14) 15 (12,25-16) <0,0001 
MELD 15 (11-19,5) 15 (11,5-19,5) 14 (10-19) 0,65 
Charlson 06 (04-07) 6 (4,5-7) 6 (5,25-7,75) 0,053 
CPIS 03 (01-04) 3 (1-3,5) 1 (1-3,75) 0,51 

NOTA: Os dados são expressos em mediana e percentil (25-75). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 14 -  Distribuição do SAPS entre os grupos sobreviventes e não 

sobreviventes 
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FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 15 -  Distribuição do SOFA entre os grupos sobreviventes e não 

sobreviventes 
 

 

4.7.2 Causas de retransplante 

 

 A incidência de retransplante foi de 11 casos no grupo, sendo 1 (9%) no 

grupo não IRA e 10 casos (91%) no grupo IRA (p 0,02). As causas de 

retransplante foram 4 casos de disfunção primária do enxerto, 4 de trombose 

da artéria hepática e 3 de disfunção tardia do enxerto. 

 

 

4.7.3  Causa de não sobrevivente, segundo o atestado de óbito 

 

 As causas de óbito dos pacientes seguem na Tabela 36; houve 26 óbitos, 

sendo que 21 foram durante a internação hospitalar, após o transplante de 

fígado,  e  5 casos de óbito após a alta hospitalar.  
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 As principais causas de mortalidade foram choque séptico 30,77% (8), 

disfunção primária do enxerto 11,54% (3) e choque hipovolêmico 11,54% (3) – 

juntas, representam mais da metade das causas de óbito. 

 Em relação ao tempo do óbito, 6 casos evoluíram a óbito em até 24 horas 

após o transplante. O tempo mais tardio foi de 211 dias após o transplante. 

 De acordo com o tempo entre o transplante hepático e o óbito: em até 30 

dias, houve 17 casos; até 60 dias, houve 4 casos; até 90 dias, 2 casos; e mais 

de 90 dias, 3 casos de não sobreviventes. 

 Não foi possível realizar associações da causa de mortalidade e a relação 

com os grupos não IRA e IRA, exceto que o choque séptico, que foi a causa 

mais prevalente de não sobreviventes, com 7 casos (90%), no grupo com IRA 

(p 0,08). 

 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 16 - Causa de não sobrevivente segundo o atestado de óbito 
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Tabela 36 -  Distribuição de mortalidade, segundo o atestado de óbito (1 A) e 
conforme os grupos: não IRA e IRA. 

 

 Total não IRA IRA p 

Choque Séptico Refratário  08 (30,77) 01 (10) 07 (90) 0,08 
Choque Hipovolêmico  03(11,54) 02 (66,7) 01 (33,3) 0,46 
Disfunção Primária do Enxerto 03(11,54) 01 (33,3) 02 (66,7) 0,78 
Choque Hemorrágico 02(7,69) 00 (0) 02 (100) 0,23 
Edema Pulmonar 02(7,69) 00 (0) 02 (100) 0,23 
Insuficiência Hepática Aguda  02(7,69) 00 (0) 02 (100) 0,23 
Herniação Cerebral 01(3,85) 00 (0) 01 (100) 0,40 
Disfunção Múltipla de Órgãos 01(3,85) 01(100) 00 (0) 0,22 
Peritonite Aguda Supurativa 01(3,85) 00 (0) 01 (100) 0,40 

Mielinose de Pontina 01(3,85) 00 (0) 01 (100) 0,40 
Hipertensão Intracraniana 01(3,85) 00 (0) 01 (100) 0,40 
Mielotoxicidade 00 (0) 00 (0) 01 (100) 0,40 
NOTA: Os dados são expressos em n (%) conforme sua distribuição. 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 

4.7.4 Biomarcadores NGAL plasmático e urinário e mortalidade no 
perioperatório de transplante hepático 

 

 Foi avaliada a hipótese se o padrão de elevação do PNGAL e do UNGAL, 

durante os períodos analisados (antes da indução anestésica (1), após a 

reperfusão portal (2), 6 horas (3), 18 horas (4), 24 horas (5) e 48 horas após o 

transplante), foram determinantes de mortalidade até 60 dias após o 

transplante hepático. Para isto, foi excluída a análise dos pacientes que 

evoluíram a óbito no período inferior a 24 horas (6 casos).  

 

 

4.7.5 PNGAL e grupos de sobreviventes e não sobreviventes no 
perioperatório de transplante hepático 

 

 No intraoperatório, a mediana do grupo de não sobreviventes 309 ng/ml foi 

maior do que dos sobreviventes 213,43 ng/ml. Seis horas após o transplante, a 

diferença entre as medianas do PNGAL nos grupos de sobreviventes (199,73 

ng/ml) e não sobreviventes (279,50ng/ml) continuou, porém sem significância 

estatística, que é alcançada no período seguinte, 18 horas após o transplante, 
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com p 0,001 – diferança de 402,95 ng/ml entre os grupos na determinanção da 

mortalidade, aumento de 2,78 vezes, continuando esta performance 24 e 48 

horas após o transplante. 

 

Tabela 37 -  PNGAL e grupo de sobreviventes e não sobreviventes por período 
de coleta 

 

Pre-op. Intra-op.
6 horas após 

Tx

18 horas após 

Tx

24 horas após 

Tx

48 horas após 

Tx
Delta máximo

N=90 N=83 N = 89 N=87 N=86 N=74 N=94

200 210 241 218 208 216 345

(116  – 307) (125  – 335) (112  – 429) (151  – 403) (135  – 403) (110  – 349) (213  – 672)

197,49 213,43 199,73 226,06 228,09 216,81 335,1

(117   – 326) (129   – 337) (110   – 343) (129   – 335) (134   – 368) (108  –  387) (227   – 673)

165,35 309 279,5 629,01 619,1 503,5 664,8

(98   – 249) (105   – 389) (183  – 529) (256   – 759) (301  – 689) (281   – 697) (345   – 851)

p 0,51 0,64 0,22 0,001 0,001 0,001 0,018

0,44 0,51 0,59 0,76 0,79 0,8 0,66

(0,28  – 0,61) (0,32  – 0,70) (0,40  – 0,79) (0,60  – 0,92) (0,66  – 0,92) (0,68  – 0,92) (0,52  – 0,81)
AUC

P
N

G
A

L

Total

Sobreviventes

Não- sobreviventes

 

NOTA: Os dados estão expressos como mediana e percentil (25-75), conforme a distribuição não 
paramétrica do PNGALP. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. A AUC e o intervalo de 
confiança de  IC (95%). Tx (transplante hepático). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 
 

 No nosso estudo, o período mais determinante para não sobreviventes foi 

às 18 horas após o transplante, apresentando AUC de 0,76 (IC 95% 0,60  – 

0,92). O valor de corte neste período foi de 483 ng/ml, apresentando 

sensibilidade de 70% e especificidade de 60%. 

 Em 24 horas, apresentou AUC mais alta de 0,79 (IC 95% 0,66  – 0,92), 

sendo que o valor de corte para determinar não sobreviventes, neste período, 

foi de 496,55 ng/ml, apresentando sensibilidade de 77% e especificidade de 

64%. 
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FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 17 -  Diagrama de caixa o valor do PNGAL (ng/ml) e a mortalidade 18 

horas após o transplante 
 

 

4.7.6 UNGAL e grupos de sobreviventes e não sobreviventes no 
perioperatório de transplante hepático 

 

 Na primeira coleta no pré-operatório, houve alta diferenciação entre as 

medianas nos grupos de sobreviventes (33ng/ml) e não sobreviventes (210,40 

ng/ml), aumento de 6,67 vezes, apresentando significância estatística 0,02. No 

período seguinte, intraoperatório, continua a diferença entre as medianas, mas 

sem significância. Seis horas após o transplante, alcançou-se a maior 

diferença, de 1.122,6 ng/ml, entre as medianas de sobreviventes e não 

sobreviventes – aumento de 10,92 vezes. Nos demais períodos, a mediana 

continuou mais alta no grupo de não sobreviventes, porém sem significância 

estatística. 
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Tabela 38 -  UNGAL e grupo de sobreviventes e não sobreviventes por 
período de coleta 

 

Pre-op. Intra-op.
6 horas após 

Tx

18 horas 

após Tx

24 horas 

após Tx

48 horas 

após Tx

Delta 

máximo

N= 69 N=83 N=89 N=75 N=71 N=62 N=92

34 75 133 130 146 86 305

(15 – 372) (22 – 646) (35 – 735) (44 – 804) (34 – 676) (19 – 739) (115 – 1159)

33 47,1 113,1 131,2 147,8 164,2 214,8

(19 – 210) (20 – 522) (28  – 817) (37 – 818) (42  – 546) (36  – 474) (95  – 1608)

220,4 181,71 1235,7 309,69 332,71 354 3291

(49 – 549) (42 – 3046) (77  – 3806) (138  – 3718) (109  -3861) (75 – 3723) (340  – 3950)

p 0,02 0,11 0,005 0,06 0,08 0,09 0,004

0,69 0,67 0,81 0,83 0,86 0,69 0,83

(0,50  – 0,89) (0,40  – 0,92) (0,65  – 0,97) (0,68  – 0,97) (0,73  – 0,99) (0,45  – 0,93) (0,69  – 0,98)

Sobreviventes

Não- sobreviventes

AUC

U
N

G
A

L

Total

 

NOTA: Os dados estão expressos como mediana e percentil (25-75), conforme a distribuição 
não paramétrica do UNGALP. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. A AUC e o 
intervalo de confiança de  IC (95%). Tx (transplante). 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

 Todos os períodos das coletas apresentam alto desempenho na 

determinação de não sobreviventes, com AUC entre 0,67 (IC 95% 0,40  – 0,92) 

mínima e 0,86 (IC 95% 0,73  – 0,99) máxima; sendo que apenas os períodos 

pré-operatório, 6 horas após o transplante, e o delta máximo demontraram 

significância estatística p<0,05. 

 No nosso estudo, o período de 6 horas após o transplante apresentou a 

melhor performance na determinação de não sobreviventes, com AUC de 0,81 

com IC de 95% 0,65 -0,97. O valor de corte neste período foi de 242,06 ng/ml, 

apresentando sensibilidade de 86% e especificidade de 64%. 
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FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 18 -  Diagrama de caixa o valor do UNGAL (ng/ml) e a mortalidade 6 
horas após o transplante. 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 
Gráfico 19 - ROC para avaliar a mortalidade e o UNGAL por período de coleta 
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4.8 Biomarcador NGAL plasmático e creatinina em relação à 
necessidade de TRS, desfecho de tempo de UTI, internação e mortalidade 
 

 Foi avaliada a hipótese da frequência e da evolução (tempo de UTI, 

necessidade de TRS e mortalidade) dos pacientes que apresentam 

biomarcadores positivos sem elevação dos níveis de creatinina plasmática,  

biomarcador positivo (BM+) e creatinina negativa (Cr-) em relação aos grupos 

BM+/Cr+, BM-/Cr- e BM-/Cr+.  

 A análise da divisão dos grupos em relação à positividade ou à 

negatividade foi determinada pelos seguintes critérios: creatinina positiva e 

negativa (foi considerada de acordo com o grupo não IRA  e IRA, pelo critério 

KDIGO definido no estudo); biomarcador positivo e negativo foi considerado 

baseado no valor de corte: 198 ng/dl, para PNGAL e 136 ng/ml para UNGAL, 

determinado pela melhor AUC do diagnóstico da IRA e pelo melhor ponto “J”  

(Younden’s Index), que é a sensibilidade versus a especificidade. Nesta 

hipótese, o grupo de maior interesse BM (+) Cr (-) teve desfecho de 

necessidade de TRS, mortalidade e tempo de UTI e internação maiores do que 

os outros grupos: BM-/Cr- e BM-/Cr+. 

 A evolução de cada grupo, de acordo com o desfecho, encontra-se na 

Tabela 39, abaixo. 

 
Tabela 39 -  Avaliação do resultado do biomarcador PNGAL nos grupos 

positivo ou negativo para o PNGAL (BM) e a Scr em relação aos 
desfechos 

 
Grupo Número TRS Mortalidade Tempo UTI Tempo hosp. 

1.BM(PNGAL)+/Scr+  55 (100) 34 (61,8) 19 (34,5) 07 (4  – 16) 30 (18  – 52) 

2.BM (PNGAL)+/Scr-   28 (100) 04 (14,3) 02 (7,1) 05 (2,25 – 6,75) 16 (10,75 – 27) 

3. BM(PNGAL)-/Scr+  13 (100) 0 (0) 03 (23,1) 04 (0,75 – 7,5) 12,50 (2,25 – 18,25) 

4. BM(PNGAL)-/Scr-   04 (100) 0 (0) 02 (50) 03 (1 – 4) 14 (8 – 17,50) 

NOTA: As varíaveis estão representadas em n (%) e os tempo em mediana (percentil 25 - 75). 
FONTE: elaborado pela autora. 
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Tabela 40 -  Avaliação do resultado do biomarcador UNGAL nos grupos 
positivo ou negativo para o UNGAL (BM) e a Scr em relação aos 
desfecho 

 
Grupo Número TRS Mortalidade  Tempo UTI Tempo hosp. 

1.BM(UNGAL)+/Scr+ 
46 

(100) 
32 

(69,6) 
18 

(39,1) 
08 

(4,75 – 18,25) 
32 

(18,75 – 57) 

2.BM (UNGAL)+/Scr- 
20 

(100) 
04 

(20,0) 
03 

(15,0) 
04,50 

(2,25 – 10,75) 
19,50 

(14,25 – 30,50) 

3. BM(UNGAL)-/Scr+ 
13 

(100) 
02 

(15,4) 
03 

(23,1) 
04 

(2,5 – 6,5) 
19 

(10,50 – 24,50) 

4. BM(UNGAL)-/Scr- 
21 

(100) 
00 

(00,0) 
02 

(09,5) 
03 

(2 – 5) 
13 

(8  – 17,50) 

NOTA: As varíaveis estão representadas em n (%) e os tempo em mediana (percentil 25 - 75). 
FONTE: Elaborado pela autora. 
 

 

 O grupo 1, formado da positividade da Cr e do BM (BM+/Cr+), foi o grupo 

com pior desfecho em ambos biomarcadores, PNGAL e UNGAL, com 55 e 46 

pacientes incluídos, respectivamente; houve necessidade de TRS em 61,8% 

pacientes com o PNGAL e 69,6% com o UNGAL, com 19 (34,5%) e 18 (39,1%) 

casos de não sobreviventes, respectivamente PNGAL e UNGAL. Tempo de 

UTI e hospitalização também foram maiores neste grupo, em ambos os 

biomarcadores. O grupo do BM+ pelo UNGAL foi um pouco mais grave em 

todos os desfechos do que o PNGAL. 

 O grupo 2 do BM positivo e da creatinina negativa (BM+/Cr-) foi constituído 

de 28 (PNGAL) e 20 (UNGAL) pacientes, sendo que 4 precisaram de TRS, que 

a creatinina avaliada pelo critério KDIGO não foi capaz de determinar; houve 

dois casos de não sobreviventes (7,1%) pelo PNGAL e três (15%) pelo 

UNGAL; neste grupo, o tempo de UTI e hospitalização foi maior em relação aos 

grupos 3 e 4. 

 No grupo 3 do BM negativo e da creatinina positiva (BM-/Cr+), com 13 

pacientes em ambos, PNGAL e UNGAL, nenhum paciente necessitou de TRS 

pelo PNGAL e dois pacientes necessitaram de TRS (UNGAL), com 3 casos de 

não sobreviventes em ambos, PNGAL e UNGAL. No grupo 4, formado na 

negatividade de ambos, BM e Cr (BM- /Cr-), com 4 e 21 pacientes, 

respectivamente, incluídos por PNGAL/UNGAL,  nenhum paciente necessitou 

de TRS, porém com dois casos de não sobreviventes e o menor tempo de 

internação hospitalar e de UTI. 
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4.9 Os métodos tradicionais, bioquímica e microscopia urinária, e os 
novos, UNGAL e PNGAL, na determinação da IRA 

 

 Foi analisada a hipótese se os métodos tradicionais na determinação da IRA, 

como a bioquímica urinária (FeNa e FeU) e o padrão microscópico urinário 

(cilindros), associados com os recentes biomarcadores, UNGAL e PNGAL, 

poderiam ajudar na determinação do diagnóstico da IRA, no pós-operatório de 

transplante hepático. Para isto, foi realizada uma regressão logística multivariada. 

Para análise multivariada, foram identificados os fatores associados à IRA na 

análise univariada com p<0,05 (idade, tempo de anestesia, diurese pós-operatório 

(poi), BH (poi), padrão microscópico urinário (Cilindros - Perazella), FeUreia, 

FeNa, PNGAL, UNGAL e SOFA).  

 

Tabela 41 -  Odds ratio dos biomarcadores tradicionais e dos recentes na 
determinação da IRA 

 

Variável Odds Ratio Q4 (p) AUC 

Age 0,93 (0,84  – 1,02) 0,14 0,41 (0,29  –  0,52) 

Tempo anestesia 1,83 (1,04  – 3,29) 0,03 0,71 (0,60   – 0,82) 

Diurese poi 0,99 (0,99  – 1,00) 0,21 0,34 (0,23   – 0,46) 

BH poi 1,00 (1,00  – 1,00) 0,16 0,66 (0,55   –  0,77) 

Cilindros Perazela(1) 21,30 (1,66  – 272) 0,01 0,60 (0,49   –0,71) 

Cilindros Perazela(2) 28,44 (2,03  – 398) 0,01 

Fe Ureia (1) 0,65 (0,05  – 7,2) 0,72 0,39 (0,27   – 0,50) 
 Fe Ureia  (2)  2,02 (0,15  – 26) 0,59 

Fe Ureia  (3) 0,01 (0,001  – 0,29) 0,60 

FeNa (1) 5,42 (0,26  – 109) 0,27 0,52 (0,41   –0,64) 

FeNa (2) 0,49 (0,04  – 5,51) 0,56 

FeNa (3)      0,97 (0,07  – 12) 0,97 

PNGAL (1) 5,09 (0,30  – 83) 0,25 0,66 (0,54   –0,77) 

PNGAL (2)  6,93 (0,31  – 151) 0,21 

PNGAL (3) 0,45 (0,03  – 6,4) 0,55 

UNGAL (1) 95,84 (3,38  – 2713) 0,007 0,69 (0,58   –  0,79) 

UNGAL (2) 4,64 (0,28  – 75) 0,28 

UNGAL (3) 50,69 (2,80  – 917) 0,008 

SOFA 1,51 (1,02  –  2,25) 0,03 0,69 (0,59   – 0,80) 

NOTA:  Cilindros separados em 0 (ausente ou presença de cilindros hialinos),1 (raros cilindros 
granulosos), 2 (alguns ou numerosos cilindros granulosos, leucocitários, epiteliais). UNGAL, PNGAL, 
FeNa e FeUreia foram classificados conforme sua distribuição de percentis (1, 2, 3 e 4) dos valores do 
próprio estudo. poi – pós-operatório imediato. 
FONTE: Elaborado pela autora. 
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 A bioquímica urinária demonstra baixo desempenho, visto que tanto a 

FeUreia quanto a FeNa tiveram baixos Odds ratio (OR) e AUC.  

 Dos métodos tradicionais utilizados, a microscopia urinária demonstra 

resultado positivo para o diagnóstico da IRA, com OR de até 28,44 (IC 95% 

2,03 – 398) e significância estatística, com p 0,01, assim como boa AUC 0,60 

IC (0,49 – 0,71).  

 Os métodos recentes, como os biomarcadores UNGAL e PNGAL, tiveram 

boa performance na determinação da IRA, sendo que o UNGAL teve resultado 

superior quando comparado com o PNGAL. O UNGAL apresenta OR de até 

50,69 (IC 95% 2,8 - 917) e  AUC de 0,69 (IC95% 0,58 -0,79), com significância 

estatística p=0,007. O PNGAL apresentou OR de 6,93 (IC 95% 0,31 - 51), AUC 

de 0,66 (IC 95% 0,54 -0,77) e p 0,21. 

 As demais variáveis (idade, diurese e BH), apesar de OR próximo ou de 

1,00, não apresentaram diferença significativa e baixa AUC. O tempo de 

anestesia apresentou OR de 1,83, com IC 95% 1,04 – 3,29, com significância 

estatística p0,03 e alta AUC 0,71 (0,60   – 0,82). O escore do SOFA apresentou 

OR 1,51, com IC 95% 1,02 –  2,25, p 0,03 e alta AUC 0,69 (0,59   – 0,80). 



 

 

5 DISCUSSÃO
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 No presente estudo, a idade média, de 58 anos, foi maior em relação à 

média encontrada em outras coortes. No estudo de Niemann et al.139 e de 

Wagener et al.140, a média foi de 54 anos, o que pode refletir em uma coorte 

mais idosa e potencialmente com maior gravidade. No entanto, nosso 

estudo mostrou que o grupo com IRA foi significativamente mais jovem, com 

53 anos versus 57 anos no não IRA (p 0,01); este dado também foi 

encontrado no estudo de Jeon et al.138 – 49 anos IRA e 57 anos não IRA (p 

0,02). 

 De acordo com diversos outros estudos, o sexo masculino foi 

predominante em receptores de transplante hepático na nossa coorte, com 

64 (64%) homens 86,138,45. 

 O IMC é uma ferramenta importante na avaliação do perfil da coorte de 

pacientes, visto o crescente aumento da obesidade e da síndrome metabólica 

na população global. No nosso estudo, o IMC foi de 26, com desvio padrão de 

4,38; na classificação da WHO/OMS, seria definido como sobrepeso. A 

comparação desta variável com outros estudos dependerá da etnia da 

população. Em um estudo com pacientes asiático, após transplante hepático, o 

IMC médio foi de 24,2, enquanto um norte-americano apresentou IMC médio 

mais elevado, de 29 141,140,138.  

 O MELD do transplante do nosso estudo foi de 29 – muito maior do que o 

encontrado em outros estudos americanos, que ficam em torno de 21 139,138, 

demonstrando que nossa coorte constitui-se de pacientes com maior 

complexidade e gravidade e, consequentemente, com piores desfechos. O 

MELD funcional do nosso estudo foi significantemente maior no grupo IRA (16) 

versus (14) no grupo não IRA (p 0,01), refletindo o peso da creatinina no 

escore do MELD e, assim, indicando uma potencial disfunção renal destes 

pacientes. No estudo de Portal et al. 86, o MELD do grupo com IRA foi de (16) 

versus (14) no não IRA (p 0,06), assim como o encontrado no nosso estudo.  

 As patologias virais são as mais comumente encontradas como motivo 

principal do transplante hepático. No nosso estudo, o VHC, 46 casos (46%), e o 

VHB, 4 casos (4%); juntos representam exatamente 50% das causas de 

transplante de fígado nesta coorte. Outros estudos também demonstraram as 

patologias virais como a causa principal de transplante hepático 140,138,139. O 
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estudo de Barreto et al. conseguiu demonstrar associação entre o diagnóstico 

de patologias virais como principal motivo para o transplante hepático e o 

desenvolvimento de IRA, porém, no nosso estudo, não houve diferença entre 

os grupos, de acordo com a causa de falência hepática 142. 

 Parâmetros intraoperatórios, como o tempo de isquemia quente, foram 

associados com a falta de recuperação renal (creatinina sérica <2 mg / dL após 

o transplante hepático), com OR de 1,08 (1,01-1,16; p = 0,03). Para cada 

minuto de aumento do tempo de isquemia quente, houve aumento de 8% a 9% 

no risco de falta de recuperação renal após o transplante hepático143. Apesar 

de não ter sido analisado este dado na regressão logística, nosso estudo 

demonstrou, na análise univariada, que o tempo de isquemia quente foi 

significativamente maior no grupo com IRA p<0,0001. 

 A incidência da IRA varia de acordo com a literatura, entre 17 e 95% após 

o transplante de fígado 45. O nosso estudo demonstrou incidência de IRA de 

80%, pelo critério da creatinina pelo KDIGO até 7 dias após o transplante. No 

entanto, para a análise, foi considerada apenas a IRA moderada e grave, 

KDIGO 2 e 3, com incidência de  59% (59). 

 Segundo Barri et al.45, a variabilidade da incidência da IRA, após o 

transplante de fígado, pode estar relacionada ao uso de diferentes 

definições. No entanto,  após 2004, a utilização mais frequente, do sistema 

de classificação RIFLE, seguido, em 2007, pelo AKIN e, mais atualmente, 

pelo KDIGO, em 2012, permite que a incidência da IRA possa ser 

comparada entre diferentes estudos e populações. No diagnóstico de IRA 

no hepatopata grave, assim como após o transplante de fígado, geralmente 

as publicações apresentam determinação apenas da IRA moderada e 

grave, assim como o critério utilizado em nosso estudo. 

 Como no estudo de Barri et al.45, avaliando o diagnóstico de IRA em 1.050 

pacientes após o transplante hepático, em que foram divididos em três grupos, 

de acordo com o aumento da creatinina de base – 0,5mg/dl (grupo 1), 1,0 mg/dl 

(grupo 2) e 2,0 mg/dl ou 50% (grupo 3) – e  avaliados desfechos como TFG, 

sobrevivência e evolução para DRC em 1 e 2 anos após o transplante. Os 

resultados demonstram que a IRA mais grave (>2,0 mg/dl) tem piores 
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prognósticos, com redução da sobrevida e aumento de DRC do que a IRA leve, 

como o grupo 1 45. 

 No estudo de Kapanagiotou et al. 144, com 79 pacientes submetidos ao 

transplante de fígado, o diagnóstico da IRA foi definido como aumento da 

creatinina sérica de 1,5 vezes acima da creatinina basal ou aumento absoluto 

de >2,0 mg/dl. A incidência de IRA foi de 29,3%, sendo que 7 pacientes 

necessitaram de TRS. O grupo com IRA apresentou maior tempo de ventilação 

e UTI, assim como MELD-Na e mortalidade maior. No nosso estudo, o grupo 

com IRA também obteve maior tempo de VM, de DVA, de UTI e internação 

hospitalar, com significância estatística p<0,05. Em um artigo mais recente, de 

2015, publicado por Hilmi et al.145, com 424 pacientes submetidos ao 

transplante de fígado, descreve-se que foi utilizado um modelo para predizer 

IRA. O diagnóstico de IRA foi baseado no critério KDIGO e definido como 

aumento da creatinina sérica de 50% acima da creatinina de base, que foi 

considerada como a creatinina do pré-operatório até 48 horas após o 

transplante. A incidência da IRA foi de 52% (221 pacientes) até 72 horas após 

o transplante; o desfecho foi avaliado com 3 meses e 1 ano, respectivamente, 

para necessidade de TRS 15 (3,8%) e 5 (1,4%) e para incidência de DRC 37 

(9,3%) e 20 (5,7%). 

 Um estudo brasileiro, publicado em 2015, conduzido por Barreto et al.142, 

com 134 pacientes submetidos a transplante hepático, objetivou avaliar fatores 

de risco de IRA e mortalidade em 30 dias. A IRA foi definida pelo AKIN, com 

aumento de >2 vezes da creatinina sérica (AKIN 2 ou 3). Nas primeiras 72 

horas após o procedimento, a creatinina de referência foi utilizada no lugar da 

creatinina base. A IRA ocorreu em 46,7% (64) dos pacientes até 72 horas após 

o transplante, 33 pacientes necessitaram de TRS. Os fatores de risco de IRA 

foram hepatite viral, tempo de isquemia quente e lactato sérico. O tempo de 

UTI e hospitalar foi maior no grupo IRA. A mortalidade foi de 15% em 30 dias e 

houve 36 pacientes que evoluíram com DRC; MELD e Na>22 foram preditores 

de necessidade de TRS.  

 No nosso estudo, o grupo IRA também apresentou maior tempo de 

internação hospitalar, de isquemia quente e UTI; a mortalidade em 30 dias foi 

de 17%, próxima ao valor encontrado no estudo de Barreto et al.142 . 
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 Apesar da melhora na preservação de órgãos, técnicas cirúrgicas e 

protocolos de imunossupressão, a incidência de IRA após transplante 

hepático não diminuiu, aproximadamente 50% na maioria dos estudos 

72,145,142. Dificuldades na intervenção precoce contribuem significativamente 

para o mau prognóstico da IRA. As limitações do uso de creatinina sérica 

(Scr) em pacientes com doença hepática são mais pronunciadas devido à 

frequência de desnutrição, alteração do metabolismo hepático e diminuição 

da massa muscular 50,66. Neste contexto, novos biomarcadores de lesão 

renal são mais sensíveis e específicos para o diagnóstico de IRA 67, sendo o 

NGAL um biomarcador amplamente estudado – e escolhido neste estudo. 

 A comercialização do NGAL como o Santo Graal no diagnóstico da IRA é 

um tanto controversa 146, visto que, dentre os inúmeros tipos de ensaios de 

NGAL disponíveis no mercado, a maioria utiliza a plataforma ELISA não 

automatizada, o que dificulta a comparação deste protocolo e de diferentes 

estudos. 

 O primeiro kit para a determinação quantitativa e automatizada do NGAL 

pelo método ELISA foi desenvolvido pela Abbott Laboratories (Abbott Park, IL, 

EUA) para a avaliação urinária do NGAL, apresentando valor de corte de 

141ug/L IC 95% (125-158u/L), sendo que a avaliação sanguínea com EDTA ou 

plasma foi criada pela Triage Meter plataforma (Biosite-Inverness Medical, 

Waltham, EUA), com valor de corte de 163 u/L IC (109-221u/L) 147.  

 Recentemente, a Bioporto (Bioporto Diagnostics A/S, Gentfte, Dinamarca) 

desenvolveu  um novo imunoensaio turbidimétrico de partícula reforçada 

(PETIA) que possui as vantagens da sua flexibilidade (adaptação em química 

clínica em diferentes analisadores), da automatização (mais perto da prática 

clínica) e do uso em matrizes biológicas diferentes (urina e plasma); por isto, foi 

o método escolhido para este protocolo 148.  Foi autorizado o uso do NGAL 

Bioporto (Bioporto Diagnostics A/S, Gentfte, Dinamarca) em agosto de 2014, 

pela Food and Drug Administration (FDA) e pela European Medicines Agency, 

em novembro de 2014. No Brasil, a  ANVISA autorizou (nº 1000901) seu uso 

no laboratório da Labtest (Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil) desde 2012, 

onde foi procedida a análise deste protocolo (Anexo 5). 
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 O NGAL é expresso em níveis muito baixos em vários tecidos humanos, 

incluindo rim, traqueia, pulmões, estômago e colón. Seu papel fisiológico exato, 

desempenhado no rim, permanece um mistério 60,149. 

 Devido existirem três formas moleculares conhecidas do NGAL, o ensaio 

atual deve diferenciar o NGAL produzido pelas células do epitélio tubular, forma de 

25 kDa monômero, das outras: 45 kDa, do homodímero predominantemente 

secretado pelos neutrofilos, e 145 kDa NGAL/matrix metalaproteinase-9 (MMP9) 

covalentemente complexado heterodímero 150,151.  

 

 

FONTE: Retirado de Clin Chem Lab Med, Lippi G e Plebani M 
149

. 

 
Figura 5 - Tipos de NGAL 

 

 

 De acordo com Mårtensson et al.152 e Cai et al.150, a combinação de dois 

ELISA, um para determinar a forma monomérica e outro para a homodimérica, 

pode melhorar a precisão do diagnóstico de um imunoensaio na urina de 

pacientes para o diagnóstico da IRA. 

 O NGAL PETIA (Bioporto Diagnostics A/S, Gentfte, Dinamarca) avalia as 

duas formas, monomérica e homodimérica, de NGAL. O resultado deste 

imunoensaio é o NGAL total, que é a soma destas duas formas, com 

prevalência maior (99,3%) para a forma monomérica específica da expressão 

renal 153.  
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 Os fatores de confusão na determinação do NGAL, no diagnóstico da IRA, 

estão relacionados com os processos de hipóxia e infecção, podendo interferir 

nos resultados do imunoensaio, como a sepse – que aumentariam a expressão 

do NGAL homodimérico 65. 

 No estudo de Bangert et al.154, com 151 pacientes internados na UTI com 

diagnóstico de sepse severa, foi avaliado o NGAL ELISA (Bioporto Diagnostics 

A/S, Gentfte, Dinamarca); no diagnóstico da IRA, que teve incidência de 54% 

(81), a performance do NGAL na determinação da IRA foi boa, apresentando 

AUC ROC de 0,75, no plasma, e de 0,78, na urina. A forma monomérica foi a 

mais encontrada; os baixos valores de homodímero tiveram pouco impacto na 

interpretação dos resultados obtidos. 

 No nosso estudo, não foi determinada a normalização do valor do 

NGAL urinário pela taxa de correção da creatinina, devido não haver clara 

orientação quanto se a normalização oferece melhoria no desempenho do 

NGAL na IRA. O objetivo seria corrigir o débito urinário para os casos de 

oligúria ou polaciúria, evitando concentração ou diluição deste 

biomarcador; porém, o tempo de liberação da creatinina é diferente do 

tempo do biomarcador e o nível normalizado será afetado por esta 

diferença, não representando um valor real155.  

 Além da variabilidade do imunoensaio escolhido, a unidade de medida na 

interpretação dos estudos do NGAL deverá ser considerada – as mais 

comumente encontradas são: ng/ml, μg/L, ng/dl, mg/ml e μg/mmol. 

 A determinação do valor normal do NGAL, em adultos saudáveis, tem sido 

pouco publicada. Entretanto, foram encontrados alguns estudos, como o de 

Cullen et al.156, que analisaram a urina, pelo Abbot-Architec, de 174 pessoas 

saudáveis, sendo 100 homens e 74 mulheres com idades entre 19 e 88 anos. 

O valor do imunoensaio foi normalizado pela creatinina urinária; o valor de 

corte foi de 107 μ/mmol (13 μ/mmol); houve maior concentração em mulheres, 

idosos e na presença de leucocitúria. 

 Stejkal et al.157 analisaram o NGAL da Biovendor no soro de 136 indivíduos 

não obesos saudáveis (53 homens e 83 mulheres). Os autores encontraram 

valores medianos (78,8 μg/L, para homens, e 80 μg/L, em mulheres). 

Pernnemans et al. analisaram o NGAL ELISA (RD System Europe, Abingdon, 
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UK), e outros biomarcadores urinários, em 338 indivíduos saudáveis, sendo 

199 mulheres e 139 homens com idade entre 0 e 95 anos; o intervalo de 

referência do NGAL da faixa etária 21-95 anos foi de 73,88 – 211,16 μg/L, em 

mulheres, e 149,26 – 182,58 μg/L, em homens, com maior expressão em 

idosos 158.  

 O NGAL PETIA (Bioporto Diagnostics A/S, Gentfte, Dinamarca) foi avaliado 

em 200 indivíduos saudáveis não obesos, sendo 137 homens e 63 mulheres, 

com média de idade de 39 anos (DP 11,2), com intervalo de referência, no 

plasma, proposto de 38,7 – 157,6 ng/ml, para mulheres, e de 24,4 – 142,5 

ng/ml, para homens,  e, na urina, <9 – 54,5ng/ml, para ambos os sexos, com 

valores médios em homens mais elevados do que nas mulheres, 

respectivamente, 78,9 ng/ml vs 73,8 ng/ml; houve diferença significativa com 

relação à idade 155. 

 No estudo descrito acima, conduzido por Makris et al.155, o valor de corte 

em indivíduos saudáveis foi de 78,9 ng/dl e 73,9 ng/dl, respectivamente, para 

mulheres e homens. Nosso estudo apresentou valor de corte de 198 ng/dl, para 

o diagnóstico da IRA, no pós-operatório de transplante hepático, com 

sensibilidade de 87% e especificidade de 71% – aumento de aproximadamente 

2,5 vezes do valor encontrado por Makris em indivíduos saudáveis. 

 Inúmeros estudos demonstraram a capacidade de o PNGAL diagnosticar  

a IRA, como o trabalho de Constantin et al., no qual foi avaliado o NGAL 

plasmático de 88 pacientes na admissão da UTI, sendo que o valor de corte de 

155mmol/l foi preditor de IRA, com sensibilidade de 82%, especificidade de 

97% e AUC de 0,92 159. 

 A determinação da IRA pelo PNGAL, no nosso estudo, apresentou boa 

performance. Seis horas após o transplante, a mediana no grupo não IRA foi 

de 138 ng/dl versus 265 ng/dl no grupo IRA, com p 0,01 e AUC de 0,69. Os 

demais períodos da coleta, 18, 24 e 48 horas após o transplante, tiveram  

excelente AUC, respectivamente, de 0,74, 0,81 e 0,80. O PNGAL na análise de 

regressão logística para IRA apresentou OR de 6,93 (IC 95% 0,31 -151), com p 

de 0,21. 

 Na meta-análise de Haase et al.160, com 19 estudos, totalizando 2.538 

pacientes, dos quais 487 (19,2%) desenvolveram IRA, o NGAL demonstrou ser 
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de diagnóstico e valor prognóstico para IRA, com OR de 18,6 (IC 95% 9 - 38,1) 

e AUC de 0,81 (IC 95% 0,73 – 0,89). O valor de corte variou entre 100 e 270 

ng/ml, porém, foi sugerido valor de 150 ng/dl para o diagnóstico da IRA. 

 No nosso estudo, o valor de corte do PNGAL foi de 198 ng/ml, com 

sensibilidade de 87%, especificidade de 71%, VPP de 0,81 e VPN de 0,79. O valor 

do UNGAL foi de 136 ng/dl, com sensibilidade de 68%, especificidade de 76% e 

VPP de 0,80 e VPN 0,62; os valores de corte determinados no estudo encontram-

se dentro da variabilidade apresentada na meta-análise de Haase. 

 Em outra meta-análise recente, de Zhou et al.161, com 24 estudos (4.066 

pacientes) de 9 países, incluindo estudos com NGAL sérico e urinário, a 

sensibilidade para o diagnóstico de IRA foi de 0,68 [IC 95% 0,65–0,70] e a 

especificidade foi de 0,79 (IC 95% 0,77–0,80), próximo aos valores 

encontrados no nosso estudo pelo UNGAL.  

 No nosso estudo, o UNGAL obteve resultados promissores na predição do 

diagnóstico da IRA, apresentando boa AUC, de 0,61, no pré-operatório, antes 

da cirurgia. Após a reperfusão portal, alcançou a AUC de 0,67, com 

significância estatística, com sua melhor performance 6 horas após a cirurgia, 

com p <0,0001 e AUC de 0,76 (IC95% 0,67 -0,86).  

 Apesar dos resultados no nosso protocolo com o UNGAL, na determinação 

do diagnóstico da IRA, não serem melhores do que o PNGAL, acreditamos que 

muitos pacientes diagnosticados com o UNGAL tiveram lesão renal, porém não 

foi grave o suficiente para mudança da função renal. De acordo com Furhman 

e Kellum, é importante compreender que a ausência de alteração funcional não 

exclui a lesão 162. Tanto que houve dois casos na coorte que estavam como 

critério do KDIGO 0, pela creatinina sérica, no grupo não IRA, porém houve 

elevação do UNGAL (980 ng/ml e 1496 ng/ml) e evolução com necessidade de 

TRS, respectivamente, 1 e 12 dias após o transplante. 

 Na análise de regressão logística na determinação da IRA, no nosso 

estudo, o UNGAL apresentou OR de 95,84 (IC 95% 3,38 - 2713), com p de 

0,007. 

 O estudo de Bennett et al.163 indicou claramente que o UNGAL é um 

poderoso BM precoce, que precedeu o aumento da creatinina sérica de 2 a 3 

dias após a CEC. 
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 Em relação ao tempo do diagnóstico da IRA no perioperatório, no nosso 

estudo, o pico do diagnóstico da IRA pelo valor de corte do PNGAL foi no 

período perioperatório, 28 horas antes da creatinina por quimioluminescência, e 

o do UNGAL, 22 horas, permitindo um diagnóstico precoce da IRA, em média, 

1 dia antes do diagnóstico pela creatinina. 

 No passado, a bioquímica urinária foi frequentemente utilizada para avaliar 

a possibilidade de reversão da IRA. Artigos clássicos estabeleceram valores de 

índices urinários que foram utilizados para distinguir a IRA “pré-renal” 

(rapidamente reversível) funcional, atribuída à baixa perfusão renal, da “renal” 

estrutural atribuída à NTA. Entretanto, estudos recentes têm questionado a 

utilidade de se mensurarem eletrólitos urinários, especialmente porque eles 

não apresentam relação com perfusão renal nem com duração da IRA 

(transitória versus persistente)164. 

 Na avaliação da bioquímica urinária, no nosso estudo, a FeNa e a FeK, 

apenas, apresentaram diferenciação significativa nos grupos não IRA e IRA, 24 

horas após o transplante, com alta AUC (0,84 e 0,73), após o transplante; na 

regressão logística, a FeNa apresentou OR de 5,42 (IC 95% 0,26 -109), com p 

de 0,27. A FeU e o SIDU não apresentaram boa performance na diferenciação 

dos grupos não IRA e IRA, gerando dúvidas sobre se o resultado da bioquímica 

urinária (FeU e SIDU) poderia nos auxiliar verdadeiramente na prática clínica 

para a determinação e ou a diferenciação da IRA. 

 O estudo de Perazella et al.165 demonstra a utilidade da avaliação dos 

números de cilindros granulares no escore proposto pelo grupo, em 2009, para 

a distinção entre a IRA pré-renal da NTA. 

 Vários estudos demonstram que a microscopia urinária é um promissor 

biomarcador no diagnóstico e na diferenciação da IRA; porém, no nosso 

estudo, não houve significância estatística em nenhum período da coleta, 

na avaliação da microscopia urinária, apesar de o número de cilindros ser 

mais frequente no grupo da IRA. Contudo, a análise de regressão logística 

múltipla demontrou resultado promissor, com OR de 28,44 (IC de 95% 2,03 

- 398), p de 0,01.  

 No estudo de Ariza 166, o PNGAL demonstrou melhores resultados para 

avaliar a função renal do que o UNGAL – estudo realizado com 716 pacientes 
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hospitalizados por complicação de cirrose. O nosso estudo também demonstra 

melhor performance do PNGAL, na avaliação do diagnóstico da IRA do que o 

UNGAL; porém, na avaliação da gravidade da IRA, o UNGAL apresenta 

melhores resultados do que o PNGAL. 

  Neiman et al.138 avaliaram 59 pacientes após o transplante de fígado e 

também demonstraram que o PNGAL foi um bom preditor de IRA após o 

transplante de fígado.  

 O UNGAL (Architec, Abottt Park, IL) foi preditor de severidade da IRA em 

196 crianças submetidas ao bypass cardipulmonar (CEC), o valor de corte foi 

de 100ng/ml, 2h após; a AUC foi de 0,95, com sensibilidade de 0,82 e 

especificidade de 0,90; também foi preditor de diálise (AUC-0,86) e mortalidade 

(AUC-0,91). Neste mesmo período, o valor do UNGAL foi preditor 

independente de duração da IRA (p<0,0001)163.  

 No nosso estudo, o PNGAL teve boa performance na determinação da 

gravidade da IRA, pelo critério do KDIGO, no período de 6 horas após a 

cirurgia, demonstrando AUC de 0,62 e p de 0,04. Os demais períodos (18, 24 e 

48 horas após o transplante) também apresentaram boa performance. 

Quarenta e oito horas, após o transplante hepático, foi a melhor AUC de 0,76, 

com p de <0,0001. O valor de corte foi de 245 ng/ml, para sensibilidade de 85% 

e especificidade de 64%. 

 O UNGAL também apresentou excelente performance na determinação da 

gravidade da IRA neste protocolo. No pré-operatório, houve distinção entre o 

estadiamento do KDIGO, com AUC de 0,67 (IC95% 0,47 -0,87). Após a 

reperfusão portal, houve significância estatística p0,009 e ótima AUC de 0,72 

(IC 0,51 -0,92). A melhor AUC foi seis horas após o transplante hepático, de 

0,84 (IC95% -,71 -0,96) e p<0,0001; as demais coletas, 18 e 24 horas após o 

transplante, obtiveram excelente resultado. 

 Na meta-análise de Hall et al.167, com 91 pacientes transplantados renais, 

a incidência de necessidade de TRS foi de 4,3%, sendo que o NGAL, nesta 

determinação, apresentou OR de 12,9 e AUC de 0,78.  

 A incidência de necessidade de TRS no nosso estudo foi de 38 (38%) 

pacientes, representando 64,4% dos pacientes com IRA. 
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 Ainda no estudo de Hall et al.167, o NGAL e a IL18 urinária foram preditores de 

necessidade de TRS até uma semana após o transplante. O NGAL apresentou 

ótima AUC, de 0,81 (IC 95% 0,70 – 0,92), seis horas após o transplante, e também 

foi preditor de recuperação do enxerto em até 3 meses. 

 No nosso estudo, o desempenho do UNGAL, na determinação dos 

pacientes que necessitaram de TRS, foi excelente, desde o período pré-

operatório, antes de serem submetidos ao transplante de fígado, apresentando 

p 0,001 e AUC de 0,74 (IC95% 0,72 -0,86), mantendo sua performance nas 

demais coletas, depois da reperfusão portal, 6, 18, 24 e 48 horas, após o 

transplante, com significância estatística p<0,05 e AUC, respectivamente, de 

0,77, 0,85, 0,80, 0,74, 0,73 e 0,82. A sua melhor performance foi 6 horas após 

o transplante, com p <0,0001, AUC 0,85 (IC95% 0,77 -0,93) e valor de corte de 

210,95 ng/ml, para sensibilidade de 86% e especificidade de 80%. 

 O PNGAL também teve excelentes resultados, na determinação da 

necessidade de TRS, porém com sua elevação um pouco mais tardia do que o 

UNGAL, no intraoperatório (após a reperfusão portal), com excelente 

performance 6, 18, 24 e 48 horas após o transplante hepático, com p<0,05 e 

AUC, respectivamente, de 0,66, 0,73, 0,84, 0,88 e 0,88. O valor de corte, 18 

horas após o transplante, foi de 286,1 ng/ml, para sensibilidade de 87% e 

especificidade de  83%. 

 No estudo de Constantin et al.159, o valor de corte do NGAL foi de 330 

mmol/l, para avaliar a  necessidade de TRS. 

 O valor do NGAL urinário (Architect, Abbot Park, IL) foi correlacionado com 

a necessidade de diálise (r:0,48 P0,01), apresentando AUC de 0,86, duas 

horas após o bypass cardiopulmonar em crianças 163.  

 Bhavsar et al. 168 concluíram que níveis mais elevados de NGAL (luminex) 

foram associados com incidência de DRC estágio 3. Alguns pesquisadores 

discutem se a associação do nível do NGAL não está relacionada exclusivamente 

ao aumento dos neutrófilos, já descritos por Tian et al. 169, e sustentam que seriam 

necessários mais estudos para elucidar esta questão 170.  

 A incidência de DRC foi descrita, por Ojo et al.171, como de 8%, 13,9% e 

18,1%, respectivamente, no período de 12, 36 e 60 meses após o transplante 

de fígado, sendo o risco relativo de 1,00 de desenvolver DRC. O diagnóstico de 
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DRC após transplante de fígado diminui a sobrevida do paciente, sendo 

que, em 13 anos, a sobrevida é de 28,2%, comparado com 68,8% de um 

paciente sem DRC 172. 

 No nosso protocolo, houve apenas dois casos de evolução para DRC. 

Devido ao curto seguimento, não é possível realizar correlações 

significativas neste momento.  

 Na meta-análise de Haase et al.160, a incidência de mortalidade foi de 

5,4%, sendo que o NGAL, nesta determinação, apresentou OR de 8,8 e 

AUC de 0,70.  

 A incidência de mortalidade no nosso estudo foi de 26 pacientes 

(26%), sendo 21 (81%) pacientes no grupo IRA. 

 No estudo de Ariza 166, o PNGAL e o UNGAL demonstraram-se fortes 

preditores de prognóstico; sendo que o UNGAL foi significantemente 

preditivo na acúracia do escore do MELD na avaliação de 28 dias de 

mortalidade AUC 0,88 (0,83 – 0,92). 

 O UNGAL permaneceu elevado em todos os períodos da coleta. Na 

primeira coleta, no período pré-operatório antes mesmo da cirurgia, foi 

possível determinar não sobreviventes, com p de 0,02 e ótima AUC de 0,69 

(IC95% 0,50 - 0,89). O valor de corte, 6 horas após o transplante, foi de 

242 ng/dl, com sensibilidade de 86% e especificidade de 64%. 

 O PNGAL também teve excelentes resultados na predição da 

necessidade de TRS e mortalidade, porém, com sua elevação mais tardia 

do que o UNGAL. Dezoito horas após o transplante, foi o melhor período 

na determinação de não sobreviventes, com p de 0,001 e ótima AUC de 

0,76 (IC95% 0,60 - 0,92). O valor de corte, 18 horas após o transplante, foi 

alto – de 483 ng/ml, para sensibilidade de 70% e especificidade de 60%. 

 No estudo de Bennett et al.163, o valor do NGAL urinário (Architect, 

Abbot Park, IL) também foi correlacionado com a mortalidade (r:0,53 p 

0,01), apresentando AUC de 0,91, duas horas após o bypass 

cardiopulmonar em crianças.  

 O estudo de Dent et al. 173, utilizando o PNGAL (Biosite Inc, San Diego, 

EUA), em 120 crianças submetidas ao bypass cardiopulmonar, utilizou 

valor de corte de 150 ng/ml, predição de IRA; 2 horas após (CBP), 
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apresentou AUC de 0,96. No período, também foi fortemente 

correlacionado com a duração da IRA (r=0,57, p<0,001) e o tempo de 

internação hospitalar (r=0,44, p<0,001), sendo que, em 12 horas, o PNGAL 

foi correlacionado com a mortalidade (r=0,48, p0,004). 

  No estudo de Daniels et al.174, o PNGAL (Alere Inc, Waltham, EUA) foi 

mensurado em 1.393 pacientes adultos com doença cardiovascular (DCV) 

e seguidos por 11 anos. Destes, 436 não sobreviveram e 169 morreram por 

DCV. O PNGAL foi preditor de mortalidade por DCV, com razão de risco de 

1,33% e 1,19% por todas as causas de mortalidade. 

 A ADQI recomenda a combinação simultaneamente de marcadores 

funcionais e de danos nos rins, fornecendo um método fácil para 

estratificar pacientes com IRA. Na apresentação inicial, os pacientes 

seriam classificados em 1 dos 4 grupos (BM+Cr+, BM+Cr-, BM-Cr+ e BM-

Cr-) e, em seguida, poderiam ser avaliados ao longo do tempo para ver 

suas transições entre as categorias. Esta classificação fornece uma nova 

abordagem para avaliar pacientes com IRA, para diagnóstico, 

estadiamento, diagnóstico diferencial e prognóstico, modificando o conceito 

atual da IRA e expandindo os critérios diagnósticos para a IRA 175. 

 O grupo da IRA subclínica é o mais visado, pois a creatinina encontra-

se negativa e o biomarcador positivo. Neste grupo, há dano tubular sem 

perda funcional. Ronco et al.176 demonstraram, na figura abaixo, as 

divisões dos grupos. 
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FONTE: Retirado de Blood Purif, RoncoC 
176

. 

 
Figura 6 - Os novos critérios para o diagnóstico da IRA 

 

 Na meta-análise de Haase et al.17, com 2.322 pacientes com síndrome 

cardiorrenal tipo 1, os grupos foram divididos em NGAL + e NGAL- e Cr + e Cr -. Os 

desfechos avaliados foram: necessidade de TRS, mortalidade hospitalar, 

tempo de internação na UTI e hospitalar. 

 O PNGAL total de 977 pacientes, a divisão dos pacientes entre os grupos e 

os desfechos seguem nas Tabelas 42. 

 
Tabela 42 –  Resultado do biomarcador NGAL plasmático nos grupos positivo 

e negativo para o NGAL e a Cr em relação aos desfechos 
 

Grupo Número TRS Mortalidade Tempo UTI Tempo hosp. 

NGAL+ Cr+ 257 (26,3) 22 (8,6) 40 (15,6) 8,6 (8-11,9) 25,5 (18-33,9) 

NGAL+ Cr- 138 (14,1) 02 (1,5) 18 (13) 6,5 (4,3-9) 14,6 (8,1-22,7) 

NGAL- Cr+ 44 (4,5) 06 (13,6) 06 (13,6) 5,1 (3-11,9) 11,1 (4,5-21,1) 

NGAL- Cr - 538 (55,1) 0 (0) 27 (5) 4 (2,2-5,4) 9,7 (7,3 -20,3) 

NOTA: Adaptação do estudo de Haase et al. 
177

, do resultado do biomarcador NGAL plasmático 
nos grupos positivo e negativo para o NGAL e a Cr em relação aos desfechos. 
FONTE: Elaborado pela autora 
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 A Tabela 39, demonstra os resultados do nosso estudo do PNGAL. 

Quando comparado com o estudo de Haase et al.177, apresenta resultados 

semelhantes quanto à classificação dos grupos e aos desfechos. 

 
Tabela 39 -  Avaliação do resultado do biomarcador PNGAL nos grupos 

positivo e negativo para o PNGAL (BM) e a Scr em relação aos 
desfechos 

 
Grupo Número TRS Mortalidade Tempo UTI Tempo hosp. 

1.BM(PNGAL)+/Scr+ 
55 

(55) 
34 

(61,8) 
19 

(34,5) 
07 

(4 – 16) 
30 

(18  – 52) 

2.BM (PNGAL)+/Scr- 
28 

(28) 
04 

(14,3) 
02 

(7,1) 
05 

(2,25 – 6,75) 
16 

(10,75  – 27) 

3. BM(PNGAL)-/Scr+ 
13 

(13) 
0 

(0) 
03 

(23,1) 
04 

(0,75 – 7,5) 
12,50 

(2,25 – 18,25) 

4. BM(PNGAL)-/Scr- 
04 

(04) 
0 

(0) 
02 

(50) 
03 

(1 – 4) 
14 

(8  – 17,50) 

NOTA: As varíaveis estão representadas em n (%) e os tempo em mediana (percentil 25 - 75). 
FONTE: Elaborado pela autora. 
 

 

 O grupo de IRA subclínica, com BM+ e Cr-, tem papel fundamental na 

avaliação na prática clínica, visto que estes pacientes têm evolução, no geral, 

pior do que os demais grupos 3.BM- /Cr+ e 4.BM- /Cr- . 

 A sugestão da ADQI é otimizar a utilização dos biomarcadores, 

conjuntamente com a creatinina sérica, a fim de haver adequada estratificação 

destes pacientes 175. 

 O nosso trabalho é limitado porque trata-se de um estudo unicêntrico e de 

tamanho limitado; portanto, deve ser confirmado em um estudo multicêntrico de 

maior porte. 

 Na nossa coorte, avaliamos a predição e a gravidade da IRA, a 

necessidade de TRS e a mortalidade (desfechos) pelos UNGAL e PNGAL. 

Observamos aumento do padrão de elevação no grupo com desfecho positivo 

(IRA, KDIGO3, TRS, e não-sobreviventes) em relação ao grupo com desfecho 

negativo (não IRA, KDIGO 0, sem TRS e sobreviventes); o valor de corte para 

cada desfecho também acompanhou o padrão de elevação, demonstrando que 

quanto mais alto o valor de UNGAL e PNGAL, pior será o desfecho. O PNGAL 

obteve boa determinação, na avaliação dos desfechos, com seu pico 18 horas 

após o transplante hepático, uma evolução mais tardia, se comparada com o 
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UNGAL, que conseguiu determinar a necessidade de TRS e mortalidade, antes 

mesmo da cirurgia no período pré-operatório, sendo seu plâto 6 horas após a 

cirurgia. Portanto, nossos resultados demonstram precocidade do diagnóstico 

da IRA pelo biomarcador, em média, de um dia, quando comparado com a Scr, 

ampliando a janela terapêutica, que poderia ser melhor estudada, com 

tratamento eficazes e adequados no manejo da IRA, modificando o desfecho 

neste grupo de pacientes. 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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 Nosso estudo concluiu que o PNGAL e o UNGAL apresentam elevação 

mais precoce do que a creatinina sérica, possibilitando o diagnóstico de IRA 

com  28 horas de antecedência.  A avaliação da bioquímica urinária, FeNa e 

FeK, permitiu diferenciar pacientes com IRA e sem IRA somente 18 e 24 horas 

após o transplante.  

 O  estudo demonstrou que o UNGAL foi um biomarcador mais precoce do 

que o PNGAL, sendo possível avaliar desfechos tanto no pré como no 

intraoperatórios como na predição e na gravidadeda  IRA, na necessidade de 

TRS e na mortalidade, sendo sua melhor performance, para todos os 

desfechos, às 6 horas após o transplante. O PNGAL apresentou ótimo 

desempenho para prever o desenvolvimento e a gravidade da IRA, a 

necessidade de TRS e a mortalidade, porém, um pouco  depois do UNGAL, 

com seu pico às 18 horas após o transplante. 

 A avaliação conjunta dos biomarcadores com a creatinina ajuda na melhor 

estratificação dos desfechos destes pacientes. Estudos futuros deverão avaliar 

se o uso clínico destes biomarcadores poderia melhorar os resultados destes 

pacientes. 

 



 

 

7 ANEXOS
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ANEXO 1 -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO 2 -  Clinical Trials 
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ANEXO 3 -  Red Cap 
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ANEXO 4 -  Procedimento Operacional Padrão (POP) 
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ANEXO 5 -  Autorização de uso do NGAL 
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