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RESUMO 
 

LIMA C. Biomarcadores de função tubular, filtração e permeabilidade renal 
no perioperatório de transplante hepático: utilidade no diagnóstico e no 
prognóstico da injúria renal aguda [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2021. 
 

Introdução: A injúria renal aguda (IRA) é uma complicação comum no pós-
operatório de transplante hepático (TH) e está associada às altas taxas de 
morbidade e mortalidade. O objetivo deste manuscrito é analisar se a avaliação 
da função renal, em diferentes segmentos do néfron, permite a predição – no 
diagnóstico e na progressão da IRA – da necessidade de terapia renal substutiva 
(TRS) e da mortalidade. Métodos: Amostras de sangue e urina foram coletadas 
no perioperatório de TH em 100 pacientes elegíveis. Foi avaliado o nível de 
expressão dos biomarcadores (BM), de acordo com a função afetada no néfron: 
filtração (P CYS e PENK); injúria (IL-18, KIM-1, NGAL e U CYS); estresse (GST-
pi e L-FABP); reabsorção glomerular (a-1M e U ALB); secreção tubular (FePCS, 
FeHA, FeNa e FeU), concentração (OSM); fibrose (TIMP-1 e MCP-1) e de 
reserva tubular (UMOD) parada de ciclo celular (lesão DNA). O diagnóstico da 
IRA foi baseado no critério do Kidney Disease International Global Outcomes 
(KDIGO) pela creatinine sérica. O KDIGO 1 foi subclassificado de acordo com o 
International Club of Ascites (ICA). Resultados: Dos 100 pacientes submetidos 
ao TH, 89 (89%) desenvolveram IRA, pelo critério KDIGO, na primeira semana 
após o TH. Os pacientes sem IRA e KDIGO 1-A 37 (37%) foram resumidos como 
o grupo sem IRA e IRA leve, enquanto os KDIGO 1-B, 2 e 3 63 (63%) foram 
categorizados como o grupo com IRA grave; 34 pacientes necessitaram de TRS 
na primeira semana e 21 morreram dentro de 60 dias após o TH. Houve aumento 
significativo do nível dos BM: PENK, KIM-1, UNGAL, PNGAL, IL-18, GST-pi, L-
FABP, a-1M, ALB, MCP-1 e TIMP-1 entre pré e pós-operatório. Na determinação 
da IRA grave, destacaram-se os BM PENK, UNGAL e IL-18 com AUC/OR no pré 
e pós operatório, respectivamente: PENK pré-0,69/ 4,40 pós-0,83/ 46,01; 
UNGAL pré-0,69/ 2,46 pós-0,70/ 2,74 e IL-18 pré-0,77/ 8,85 pós-0,80/ 4,80. Na 
análise de decisão da árvore de classificação e regressão (CART), a melhor 
variável para determinar IRA grave foi o PENK no pré e no pós-TH, com precisão 
de 69,7% no pré. O PENK, junto com OSM e TIMP-1, teve precisão de 81% no 
pós-TH. Na predição de TRS, os BM com resultados promissores no pré e no 
pós-operatório com AUC/OR, respectivamente, foram: UNGAL pré- 0,71/ 4,45 
pós- 0,76/ 10,45, L-FABP pré – 0,29/ 1,15, pós- 0,66/ 5,01 e MCP-1 pré – 0,68/ 
2,65, pós- 0,80/6,81. No pós-TH também destacaram-se os BM: PENK, PNGAL, 
GST-pi, FeU, OSM e lesão DNA. As variáveis de escolha na CART no pré-TH 
foram UNGAL e L-FABP, com precisão de 75,76%; no pós-TH, foi a OSM, com 
precisão de 83% para TRS. Na predição da mortalidade, os BM com resultados 
promissores no pré e no pós-operatório com AUC/OR, respectivamente, foram: 
UNGAL pré- 0,67/ 2,33 pós- 0,67/ 12,52 e MCP-1 pré- 0,69/ 1,29, pós- 0,80/ 
25,53. O BM MCP-1 do pós-TH também foi escolhido, pela CART, como melhor 
BM para determinar não sobreviventes, com precisão de 83%. Conclusão: A 
análise dos BM por segmentos do néfron permite uma visão mais ampliada da 
função renal além da filtração, assim como a seleção dos melhores BM em 



 

 

destaque por função no rim. O PENK provou ser o melhor biomarcador de 
filtração; o UNGAL e a IL-18 os melhores BM de injúria; o L-FABP o melhor BM 
de estresse; a FeU o melhor BM de secreção; a OSM o melhor BM de 
concentração; enquanto o MCP-1 e o TIMP-1 os melhores BM de fibrose. Os 
BM: FeU e OSM estão disponíveis na prática clínica e seus resultados 
promissores apontam uma janela de utilização clínica. Os resultados do estudo 
pontuaram que alguns BM (PENK, UNGAL, IL-18, L-FABP e MCP-1) 
conseguiram predizer desfechos de gravidade de IRA, necessidade de TRS e 
mortalidade no período pré-operatório – e isto pode auxiliar o manejo dos 
pacientes, quando esses BM estiverem disponíveis na prática clínica. 
 
Descritores: Lesão renal aguda; Transplante de fígado; Biomarcadores; 
Cistatina-C; Interleucina-18; Lipocalina-2; Albuminas; Ureia; Quimiocina CCL2; 
Uromodulina. 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

LIMA C. Biomarkers of tubular function, filtration, and renal permeability in 
the perioperative period of liver transplantation: useful in the diagnosis and 
prognosis of acute kidney injury [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2021. 
 
Introduction: Acute kidney injury (AKI) is a common postoperative complication 
following liver transplantation (LT) and is associated with high rates of morbidity 
and mortality. The objective of this study is to analyze whether the evaluation of 
renal function in different nephron segments can predict the diagnosis and 
progression of AKI, the need for dialysis and mortality. Methods: Blood and urine 
samples were collected during the perioperative period of LT in 100 eligible 
patients. The expression level of the biomarkers (BM) was evaluated according 
to the function affected in the nephron: filtration (plasm (P) CYS-C and PENK); 
injury (IL-18, KIM-1, NGAL P and urinary (U) CYS-C); stress (GST-pi e L-FABP); 
glomerular resorption (a-1M and U ALB); tubular secretion (FePCS, FeHA, FeNa 
and FeU); concentration (OSM); fibrosis (TIMP-1 and MCP-1); tubular reserve 
(UMOD) and cell cycle arrest (DNA damage). AKI diagnosis was based on the 
Kidney Disease International Global Outcomes (KDIGO) criteria using serum 
creatinine. KDIGO 1 was subclassified according to the International Club of 
Ascites (ICA). Results: Of the 100 patients undergoing LT, 89 (89%) developed 
AKI according to the KDIGO criteria in the first week after LT. Thirty-seven 
patients without AKI and with KDIGO 1-A (37%) were allocated to the no AKI/mild 
AKI group, whereas 63 patients with KDIGO 1-B, 2 and 3 (63%) were allocated 
to the severe AKI group. A total of 34 patients were dialyzed in the first week, and 
21 died within 60 days after LT. There was a significant increase in the levels of 
the following BMs between pre and post LT: PENK, KIM-1, UNGAL, PNGAL, IL-
18, GST-pi, L-FABP, a-1M, ALB, MCP-1 e TIMP-1. In the determination of severe 
AKI, the following BMs were best predictions, with AUC/OR before and after 
surgery, respectively: PENK pre-0,69/ 4,40 post-0,83/ 46,01; UNGAL pre-0,69/ 
2,46 post-0,70/ 2,74 e IL-18 pre-0,77/ 8,85 post-0,80/ 4,80. In the decision 
analysis using classification and regression trees (CART), the best variable for 
determining severe AKI was pre and post-LT PENK, with an accuracy of 69,7% 
in the pre and PENK together with OSM and TIMP-1 had an accuracy of 81% in 
the postTH. In the prediction of the need for dialysis, the BM with promising 
results in the pre and postoperative with AUC/OR respectively were: UNGAL pre- 
0,71/4,45 post-0,76/10,45, L-FABP pre-0,29/1,15, post- 0,66/5,01 and pre-
0,68/2,65 MCP-1, post- 0,80/6,81, In the post-TH the BM also were best 
predictions: PENK, PNGAL, GST-pi, FeU, OSM and DNA lesion, The variables 
of choice in CART in the pre-TH were UNGAL and L-FABP with an accuracy of 
75,76% and in the post-TH it was the OSM with an accuracy of 83%. In predicting 
mortality, the BMs with promising results in the pre and postoperative with 
AUC/OR respectively were: UNGAL pre- 0,67/2,33 post- 0,67/12,52 and MCP-1 
pre– 0,69/1,29, post-0,80/25,53, The post-TH BM MCP-1 was also chosen by 
CART as the best BM to determine non-survivors with an accuracy of 83%. 
Conclusion: The analysis of BMs in different nephron segments allows a 
broader view of renal function, besides filtration, as well as the selection of the 



 

 

best BMs stood by kidney function. PENK was the best filtration BM, UNGAL/ IL-
18 were the best injury BMs; L-FABP best stress BM, FeU the best secretion BM, 
OSM the best concentration BM and MCP-1/TIMP-1 the best fibrosis BM. FeU 
and OSM showed promising results; considering its available in clinical practice, 
it should be further explored. The results of the study pointed out that some BM 
(PENK, UNGAL, IL-18, L-FABP and MCP-1) were able to predict outcomes of 
AKI severity, dialysis need and mortality in the preoperative period, this can help 
the management of these patients in the future. 
 
Keywords: Acute Kidney Injury; Liver transplant; Biomarkers; Cystatin C; 
Interleukin-18; Lipocalin-2; Albumins; Urea; Chemokine CCL2; Uromodulin. 
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1.1 Introdução do objetivo principal 
 

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

cirrose crônica e submetidos a transplante hepático (TH) 1-2. A incidência de IRA 

no TH é maior do que em outras grandes cirúrgias não cardíacas, em pacientes 

com função renal previamente normal 3. O diagnóstico da IRA resulta em impacto 

significativo na sobrevivência do órgão e do paciente 4-5. 

 O último consenso do diagnóstico da IRA foi publicado em 2012, pelo 

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)6, baseado em mudanças 

na creatinina sérica (Scr) e no débito urinário. Recentemente, em 2015, o 

International Club of Ascites (ICA) 7 demonstrou um critério de IRA em 

pacientes cirróticos que foi baseado em uma modificação do KDIGO, na qual 

foi excluído o critério do débito urinário que, devido à oligúria, pode estar 

presente em pacientes com função renal preservada. O mesmo grupo ICA fez 

mais uma modificação, dividindo o KDIGO estágio 1 em dois subgrupos, 

baseado no nível da creatinina sérica (Scr): estágio 1A (Scr < 1,5 mg/dL) e 

estágio 1B (Scr ≥ 1,5 mg/dL), sendo que esta subclassificação é suportada por 

desfechos diferenciais 8,9. 

 Mesmo com essas considerações, o diagnóstico da IRA em pacientes 

cirróticos é ainda um desafio devido as limitações: desnutrição, estado de 

hidratação alterado, perda de massa muscular e uso de diuréticos que alteram o 

valor da Scr (subestimando) 10. 

 Além disso, a Scr é parte do modelo matemático de priorização de alocação 

do transplante hepático, o Model End Stage Liver Disease (MELD), tendo 

aumentado consideravelmente o número de pacientes com deficiência da função 

renal como candidatos ao TH 11. Em adição, o método de Jaffé, comumente 

usado para avaliar a creatinina sérica, pode superestimar seu valor quando 

níveis elevados de bilirrubina são encontrados 12. 

 Devido as limitações da cretinina sérica neste cenário e considerando a IRA 

um processo complexo e heterogêneo, envolvendo a dinâmica da patologia, é 

improvável que apenas um único biomarcador (BM) possa responder todas as 

questões envolvendo o diagnóstico da IRA. Por isso, nós buscamos um painel 

de BM para este estudo, que provavelmente representem os locais principais na 
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patogênese da IRA, incluindo os BM de função: filtração (plasma cystatina C – 

CYS/ plasma pró-encefalina – PENK); injúria (urinário: interleucina-18 – IL-18, 

molécula de injúria renal – KIM-1, cystatina C – CYS, plasma e urina: lipocalina 

associada à gelatinase de neutrófilos humanos - NGAL); estresse tubular 

(glutationa S-transferase-pi - GST-pi, proteína de ligação de ácido graxo - L-

FABP), reabsorção glomerular (urina: alfa 1 microglobulina – a-1M e albumina - 

ALB,); secreção fração de excreção (Fe) sódio Na e Fe ureia – U, Fe p-creasol 

sulfato – PCS e Fe hipurato – HA); concentração (osmolaridade – OSM); fibrose 

(proteína quimiotática de monócito-1 – MCP-1, inibidor de tecido de 

metaloproteinase-1 - TIMP-1); reserva tubular (uromudolina - UMOD) e lesão 

DNA.  

 Os vinte BM selecionados estão listados na Tabela 1 e na Figura 1.  
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Tabela 1 -  Resumo da fisiopatologia e função principal dos biomarcadores 
selecionados no estudo 

 

TIPO DE 
MARCADOR 

BM FUNÇÃO PRINCIPAL FISIOPATOLOGIA 

FILTRAÇÃO S CYS Filtração é produzida constantemente por todas as 
células nucleadas, livremente filtrada pelo 
glomérulo, reabsorvida e metabolizada na 
células tubulares proximais.  

FILTRAÇÃO P PENK Permeabilidade estabelecido como um marcador 
substituto confiável para a encefalina, 
devido ao seu baixo peso molecular, é 
livremente filtrável através do glomérulo. 

INJÚRIA U KIM-1 Injúria Tubular  glicoproteína transmembranar produzida 
após insultos isquêmicos/nefrotóxicos; 
está aumentada na IRA e associada à 
progressão da DRC (fibrose). 

INJÚRIA U P 
NGAL 

Injúria Tubular polipeptídeo secretado que é regulado em 
resposta à lesão tubular e detectável 
rapidamente no plasma e na urina. 

INJÚRIA U IL-18 Inflamação Tubular citocina pró-inflamatória; aumentada na 
IRA de insulto isquêmico e inflamatório. 

INJÚRIA U CYS Injúria Tubular a presença de CYS na urina reflete 
disfunção tubular, lesão isquêmica, 
declínio da TFG e progressão da DRC. 

ESTRESSE GST-pi Estresse Tubular é uma enzima citosólica solúvel em 
citocromo, produzida no túbulo distal, que 
desempenha papel de desintoxicação dos 
radicais livres. 

ESTRESSE L-FABP Estresse 
Tubular 

é uma proteína que participa do transporte 
dos ácidos graxos para as mitocôndrias e os 
peroxissomos, que serão metabolizados e 
reduzem o estresse oxidativo. 

REABSORÇÃO U a-1M Reabsorção proteína de baixo peso molecular, filtrada 
no glomérulo, mas quase totalmente 
reabsorvida pelas células epiteliais 
tubulares proximais, onde é degradada; 
sua presença reflete dano tubular 
proximal. 

REABSORÇÃO U ALB Permeabilidade filtrado por glomérulo, reabsorvido e 
metabolizado no túbulo renal proximal; 
sua presença está associada à predição de 
risco cardiovascular e progressão da DRC. 

SECREÇÃO FeNa Secreção baseado na premissa de que os túbulos 
intactos podem reabsorver o Na e os 
túbulos lesionados não. 

SECREÇÃO FeU Secreção baseado na premissa de que os túbulos 
intactos podem reabsorver a ureia e os 
túbulos lesionados não. 

Continua. 
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TIPO DE 
MARCADOR 

BM FUNÇÃO PRINCIPAL FISIOPATOLOGIA 

SECREÇÃO FeHA   Secreção manipulado por transportadores de ânions 
orgânicos na membrana basolateral, a 
secreção diminuída reflete a disfunção 
tubular. Baixa excreção tem sido associada à 
progressão da DRC. 

SECREÇÃO FePCS Secreção é um metabólito produzido por bactérias 
intestinais que é eliminado via secreção 
renal, sua diminuição também reflete 
disfunção tubular. Também estasta 
associado com a doença cardiovascular e a 
progressão da DRC. 

CONCENTRAÇÃO OSM Concentração mensura a quantidade de solutos versus 
solventes na urina. 

REPARAÇÃO-
FIBROSE 

U MCP-1 Fibrose é membro da família das quimiocinas – 
regula o tráfego de monócitos em resposta 
a sinais inflamatórios, é aumentado na lesão 
de isquemia – reperfusão. 

REPARAÇÃO - 
FIBROSE 

TIMP-1 Fibrose é um inibidor fisiológico das enzimas que 
degradam a matriz colágena, considerado 
um BM de fibrose. 

REPARAÇÃO U UMOD Reserva Tubular proteínas produzidas exclusivamente no rim 
por células do ramo espesso ascendente da 
alça de Henle e túbulo contorcido distal, 
altos níveis de proteína estão associados à 
redução de mortalidade, DRC e IRA. 

PARADA CICLO 
CELULAR 

Lesão DNA Parada do ciclo 
celular 

Danos no DNA nuclear ou mitocondrial 
levam à parada do ciclo celular e à apoptose, 
sua elevação foi associada à IRA de DRC. 

Conclusão. 
 
Soro - S, plasma - P, urinário - U, cistatina - CYS, pró-encefalina - PENK, interleucina-18 - IL-18, 
molécula de lesão renal - KIM-1, gelatinase neutrófila associada à lipocalina - NGAL, glutationa 
S-transferase-pi - GST-pi, proteína de ligação de ácido graxo - L-FABP, alfa 1 microglobulina– 
a1-M, albumina - ALB, fração de excreção - Fe, sódio - Na, ureia - U, sulfato de p-creasol - PCS, 
hipurato - HA, osmolaridade – OSM, proteína quimiotática-1 de monócitos - MCP, inibidor de 
tecido de metaloproteinase-1 - TIMP-1, uromudolina – UMOD, injúria renal aguda – IRA, doença 
renal crônica – DRC, taxa de filtração glomerular - TFG. 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 1 -  Expressão de biomarcadores ao longo do néfron 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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1.2 A injúria renal aguda e o transplante hepático 
 

 Como relatado no capítulo anterior, a 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 dos pacientes a curto e a longo prazos 1,13.  

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

por numerosos fatores, presentes no pré, no intra e no pós-operatório. 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 IRA14.  

 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) 15. Devido a creatinina ser um dos exames utilizados no 

cálculo do MELD, houve aumento considerável no número de pacientes com 

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

16,17. O valor da creatinina pesa muito no escore do MELD, ocorrendo prioridade 

significativa para pacientes com função renal prejudicada 18,11. 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 e isto pode interferir no aumento de 1 a 2 pontos 

no escore do MELD 10,12. 

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

órgão transplantado 4,5 e ao aumento dos custos hospitalares 19, reduzindo a 
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sobrevida do órgão transplantado quando associada à terapia renal substutiva 

(TRS) 20, além do aumento da probabilidade de desenvolvimento de doença 

renal crônica (DRC) a longo prazo 4,21. 

 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 6. 

 Em 2015, o International Club of Ascites (ICA) apresentou uma modificação 

do critério KDIGO em pacientes cirróticos, na qual foi retirado o critério do débito 

urinário e mantido apenas a creatinina sérica para o diagnóstico da IRA 7. O 

motivo da remoção do débito urinário foi suportado devido ao fato de as 

alterações no volume de urina não estarem relacionadas à taxa de filtração 

glomerular (TFG), visto que alguns pacientes com oligúria apresentavam a TFG 

preservada. 

 Recentemente, o mesmo grupo sugeriu uma subclassificação do KDIGO 1 

em dois subgrupos, baseado no valor da creatinina sérica (Scr): estágio 1A (Scr 

< 1,5 mg/dL) e estágio 1B (Scr ≥ 1,5 mg/dL). Esta subclassificação foi suportada 

por desfechos diferenciais, por isto, foi aplicada esta subclassificação nesta 

pesquisa 8-9. 
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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 22, 23.  

 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) 24. 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, enquanto que a sepse pode alterar a FeU 25, 26. 

 A IRA também pode ser classificada em anormalidade funcional ou 

estrutural. A avaliação é baseada na TFG e na Scr; 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 27. 

 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 Scr são influenciados por outros fatores não relacionados à taxa de 

filtração glomerular: idade, sexo, massa muscular, metabolismo muscular, 

medicação e estado de hidratação18. Além disso, as mudanças agudas na TFG 

não são acompanhadas de aumento concomitante na Scr. Como o estado de 

equilíbrio entre produção e eliminação demora dias para ocorrer, a Scr  

subestima o grau de perda de função renal, principalmente nas primeiras 48 

horas após o insulto 28, 29. 

 Em pacientes hepatopatas, as limitações do uso da Scr são mais graves 

devido à frequente presença de desnutrição, à diminuição da massa muscular e 

ao menor volume intravascular efetivo 29. 

 Devido às limitações do uso da Scr e das suas baixas sensibilidade e 

especificidade, existem inúmeras pesquisas investigando, como possíveis 

biomarcadores, diferentes marcadores na urina e no plasma que são mais 

expressos nos rins no início da lesão e são mais sensíveis e específicos para o 

diagnóstico precoce de IRA 30. Nesse sentido, os marcadores urinários são mais 

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

lesão, avaliação do local e gravidade da lesão 31. 



 
Introdução  | 10 
 

   
 

 O marcador ideal deve facilitar a identificação precoce e a estratificação de 

risco e contribuir para a classificação diagnóstica 32. 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 33.  

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

melhora da técnica cirúrgica, da invenção de fármacos com baixa 

nefrotoxicidade e do desenvolvimento do manuseio perioperatório 34.  

 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 a presença de valores da Scr 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 34, 35. 

 

 

1.3 Biomarcadores para o diagnóstico de IRA  
 

 Vimos, no capítulo anterior, que a creatinina não é um biomarcador ideal, 

menos ainda no cenário do paciente hepatopata. Por isso, a busca por um 

biomarcador de IRA ideal é antiga. O objetivo é que o diagnóstico seja precoce 

a ponto de se conseguir uma intervenção terapêutica e, assim, mudar o curso 

natural da doença renal.  

 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 36.  

 Neste contexto, os biomarcadores podem ser classificados em: 

biomarcadores constitutivos (proteínas/enzimas que são normalmente presentes 

nas células tubulares renais e normalmente não encontradas na urina em 
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concentração significativa, mas que 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) 37. 

 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) 38.  

  A avaliação conjunta de um painel de biomarcadores permite não apenas 

a estratificação no diagnóstico da IRA, mas também avaliar o local da lesão 

(glomerular, tubular proximal ou distal e renal), o tipo de lesão – isquêmica, 

nefrotóxica e NTA.  

 O conceito de BM no cenário da IRA é antigo, contudo recentemente o 

ADQI consortium  incentivou a análise de BM promissores (estresse, funcional e 

dano) através de 11 consensos 39. O fato é que o uso de BM na predição da IRA, 

permanece incerto, vários estudos clínicos multicêntricos tem falhado em 

demonstrar uma performance como da “troponina” no miocárdio 40.  

 Estas falhas podem estar associada a complexidade do rim por isto quanto 

mais biomarcadores estão envolvidos, mais processos fisiopatológicos podem 

ser explicados após lesão renal 41.  Portanto a mais aprofundada desses 

biomarcadores fornecerá uma visão que pode ser aplicada para desenvolver 

novos agentes terapêuticos para IRA 42. 

 Nesta pesquisa, escolhemos um painel de biomarcadores classificados 

conforme a função afetada ao longo do nefrón, como visualizado na Figura 1. 

Neste estudo, foram avaliados os BM de função: filtração (PCYS, PENK); injúria 

(IL-18,– KIM-1,– CYS, NGAL); estresse tubular (L-FABP, GST-pi) reabsorção (a-

1M e - ALB); secreção (Fe Na and Fe U, FePCS e FeHA); concentração (OSM) 

fibrose (MCP-1, TIMP-1), reserva tubular (UMOD) e lesão DNA. 
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1.4 Artigos publicados sobre biomarcadores pela discente e pela 
docente resultantes desta defesa de Doutorado 

 

 Em março de 2018, foi submetido o artigo “Urinary Biochemistry in the 

Diagnosis of Acute Kidney Injury”, o qual foi aceito em maio e publicado em junho 

de 2018, no periódico Disease Markers 43. Trata-se de uma revisão de literatura 

sobre os marcadores tradicionais de bioquímica (FeNa e FeU) e microscopia 

urinária no diagnóstico diferencial da IRA.  

 

Resumo:  

“Acute kidney injury (AKI) is a common complication, impacting short- and long-

term patient outcomes. Although the applicationof the classification systems for 

AKI has improved diagnosis, early clinical recognition of AKI is still challenging, 

as increments inserum creatinine may be late and low urine output is not always 

present. The role of urinary biochemistry has remained unclear,especially in 

critically ill patients. Differentiating between a transient and persistent acute 

kidney injury is of great need in clinicalpractice, and despite studies questioning 

their application in clinical practice, biochemistry indices continue to be used 

while wewait for a novel early injury biomarker. An ideal marker would provide 

more detailed information about the type, intensity, andlocation of the injury. In 

this review, we will discuss factors affecting the fractional excretion of sodium 

(FeNa) and fractionalexcretion of urea (FeU). We believe that the frequent 

assessment of urinary biochemistry and microscopy can be useful inevaluating 

the likelihood of AKI reversibility. The availability of early injury biomarkers could 

help guide clinical interventions.”  

 

O artigo na íntegra encontra-se no Anexo 1. 
 

 

 Em abril de 2019, foi submetido o artigo “Comprehensive Assessment of 

Kidney Health in Acute Kidney Injury: Can It Be Achieved?”, o qual foi aceito em 

julho e publicado em setembro de 2019, no periódico Nephron 44. Trata-se de 

uma revisão de literatura sobre os biomarcadores em destaque nos últimos anos, 
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ampliando o conceito da avaliação dos biomarcadores para além da filtração e 

da injúria, como função da capacidade reabsortiva, permeabilidade, 

concentração, secreção e reserva renal. 

 

Resumo:  

“Acute kidney injury (AKI) is a frequent event in hospitalized patients, with an 

incidence that continues to rise, reaching as high as 70–80% in intensive care 

settings. The need for dialysis and progression to end-stage kidney disease 

(ESKD) after an episode of AKI is relatively low, from 5 to 20%. However, it is 

now recognized that patients with AKI may have very different kidney outcomes, 

varying from complete recovery, incipient chronic kidney disease (CKD), to 

progression to ESKD. Recent studies have shown that even mild AKI episodes 

can be associated with a 90% increased risk of developing CKD during long-term 

follow-up. There is a significant need to focus our efforts on factors that could 

mitigate the progression of kidney dysfunction and ultimately improve outcomes 

from AKI. The first step toward this goal encompasses a better understanding of 

tubular and glomerular alterations during and following an AKI episode. Our 

current approach, based solely on glomerular filtration rate (GFR), is flawed, 

since the loss of kidney function does not correspond to the degree of decline in 

estimated GFR (eGFR), and eGFR does not reflect tubular function. Changes in 

tubular concentration, reabsorptive and secretory capacity are recognized in AKI; 

however, they have not been incorporated in clinical assessments of overall 

kidney function. Here we review a few candidates to assess glomerular 

filtration/permeability, tubular dysfunction, and injury and how we expect these 

markers to alter during the development and recovery phase of AKI.” 

 

O artigo na íntegra encontra-se no Anexo 2. 

 

 

 Em dezembro de 2018, foi submetido o artigo “Early detection of acute 

kidney injury in the perioperative period of liver transplant with neutrophil 

gelatinase-associated lipocalin”, o qual foi aceito em setembro de 2019 e 

publicado em outubro de 2019, no periódico BMC Nephrology 45. Trata-se de um 
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artigo original sobre o papel do NGAL no diagnóstico precoce da IRA, gravidade, 

necessidade de terapia renal substutiva e mortalidade no perioperatório de 

transplante hepático.  

 

Resumo:  

“Background: Acute kidney injury (AKI) is a common complication in patients 

undergoing liver transplant (LT) and is associated with high morbidity and 

mortality. We aim to evaluate the pattern of urine and plasma neutrophil 

gelatinase-associated lipocalin (NGAL) elevation during the perioperative period 

of LT and to assess it as a prognostic marker for AKI progression, need for 

dialysis and mortality. Methods: We assessed NGAL levels before induction of 

anesthesia, after portal reperfusion and at 6, 18, 24, and 48 h after surgery. 

Patients were monitored daily during the first week after LT. Results: Of 100 

enrolled patients undergoing liver transplant, 59 developed severe AKI based on 

the KDIGO serum creatinine (sCr) criterion; 34 were dialysed, and 21 died within 

60 days after LT. Applying a cut-off value of 136 ng/ml, UNGAL values 6 h after 

surgery was a good predictor of AKI development within 7 days after surgery, 

having a positive predictive value (PPV) of 80% with an AUC of 0.76 (95% CI 

0.67–0.86). PNGAL at 18 h after LT was also a good predictor of AKI in the first 

week, having a PPV of 81% and AUC of 0.74 (95% CI 0.60–0.88). Based on 

PNGAL and UNGAL cut-off criteria levels, time to AKI diagnosis was 28 and 23 h 

earlier than by sCr, respectively. The best times to assess the need for dialysis 

were 18 h after LT by PNGAL and 06 h after LT by UNGAL. Conclusion: In 

conclusion, the plasma and urine NGAL elevation pattern in the perioperative 

period of the liver transplant can predict AKI diagnosis earlier. UNGAL was an 

early independent predictor of AKI development and need for dialysis. Further 

studies are needed to assess whether the clinical use of biomarkers can improve 

patient outcomes.” 

 

O artigo na íntegra encontra-se no Anexo 3. 
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Em dezembro de 2018, foi submetido o artigo “Circulating uromodulin 

inhibits systemic oxidative stress by inactivating the TRPM2 channel”, o qual foi 

aceito em agosto de 2019 e publicado em outubro de 2019, no periódico Science 

Translational Medicine 46. Trata-se de um artigo original sobre o papel do UMOD 

na proteção renal e sistêmica; foram utilizados dados de estudo clínico e 

experimentação in vitro para confirmação dos achados.  

 

Resumo:  

“High serum concentrations of kidney-derived protein uromodulin [Tamm-Horsfall 

protein (THP)] have recently been shown to be independently associated with 

low mortality in both older adults and cardiac patients, but the underlying 

mechanism remains unclear. Here, we show that THP inhibits the generation of 

reactive oxygen species (ROS) both in the kidney and systemically. Consistent 

with this experimental data, the concentration of circulating THP in patients with 

surgery-induced acute kidney injury (AKI) correlated with systemic oxidative 

damage. THP in the serum dropped after AKI and was associated with an 

increase in systemic ROS.The increase in oxidant injury correlated with 

postsurgical mortality and need for dialysis. Mechanistically, THP inhibited the 

activation of the transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 

2 (TRPM2) channel. Furthermore, inhibition of TRPM2 invivo in a mouse model 

mitigated the systemic increase in ROS during AKI and THP deficiency. Our 

results suggestthat THP is a key regulator of systemic oxidative stress by 

suppressing TRPM2 activity, and our findings might help explain how circulating 

THP deficiency is linked with poor outcomes and increased mortality.” 

 

 O artigo na íntegra encontra-se no Anexo 4. 
  

  

 Em julho de 2020, foi submetido o capítulo de livro “Neutrophil Gelatinase-

Associated Lipocalin as a Promising Biomarker in Acute Kidney Injury”, o qual foi 

aceito em agosto de 2020 e publicado em setembro de 2020, no livro 

“Inflamations”, da editora IntechOpen 47. Trata-se de um texto de revisão sobre 

o neutrófilo NGAL como biomarcador promissor no diagnóstico da IRA. O 
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capítulo traz informações relevantes sobre estudos com o uso desse 

biomarcador, interpretação no cenário da IRA e em outros desfechos, assim 

como limitações e pontos-chave para ajudar outros pesquisadores a mover o 

NGAL para a prática clínica. 

 

Resumo: 

“Acute kidney injury (AKI) is a common complication in several settings inside 

and outside hospitals. It affects millions of people around the world, and despite 

high levels of research funding, there is no specific treatment that changes the 

disease course. The basis for unfavorable outcomes related to this disease is the 

failure to provide early diagnosis. Currently, the diagnosis of AKI is based on 

serum creatinine and urine output, and both measures have several limitations, 

making early diagnosis difficult. In recent decades, several biomarkers of kidney 

injury have been proposed, with neutrophil gelatinase-associated lipocalin 

(NGAL) being one of most studied and promising for use in early diagnosis. 

Despite there being several studies on NGAL, it has not yet been applied in 

clinical practice; thus, furthering the understanding of the development, 

interpretation, and limitations of NGAL in the diagnosis of AKI is the objective of 

this chapter.” 

 

O artigo na íntegra encontra-se no Anexo 5. 

 

 

 Em julho de 2020, foi submetido o resumo para o Congresso Brasileiro de 

Nefrologia 2020, intitulado “Proencefalina como promissor biomarcador de 

filtração renal no transplante hepático”,48 o qual foi selecionado para participar 

do prêmio Jovem Pesquisador, apresentado em outubro de 2020, no qual foi 

finalista. Trata-se de texto sobre o uso da proencefalina, no pós-operatório do 

transplante hepático, como um biomarcador confiável de filtração renal.  

 

Resumo: 

“Introdução: Nas últimas décadas, de intensivas publicações sobre os 

biomarcadores (BM), a proencefalina (Penk) tem sido apontada como um novo 
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BM da função renal. A Penk é um marcador substituto estável da encefalina, 

devido ao seu baixo peso molecular, sendo livremente filtrável através do glomérulo. 

O cenário de IRA foi o pós-operatório de transplante hepático (TH). Metódo: 

Amostras de sangue e urina foram coletadas no perioperatório de transplante 

hepático em 100 pacientes elegíveis. Foi avaliada a função da filtração glomerular 

pelo BM PenK. O diagnóstico da IRA foi baseado no critério KDIGO e 

subclassificado pela International Club of Ascites (ICA), baseado no valor da 

creatinina sérica (SCr): estágio 1A (SCr < 1,5 mg/dL) e estágio 1B (SCr ≥ 1,5 mg/dL). 

Resultados: Dos 100 pacientes submetidos ao TH, 89 (89%) desenvolveram IRA 

pelos critérios KDIGO, na primeira semana após o TH, o grupo Não IRA e o grupo 

KDIGO 1-A 37 (37%) foram resumidos como o sem IRA/IRA leve e os grupos 

KDIGO 1-B, 2 e 3 63 (63%) foram categorizados como IRA grave. O PENK 

apresentou ótimo desempenho, com aumento do nível de BM de acordo com a 

gravidade do KDIGO; para o grupo sem IRA/IRA leve, mostrou mediana de 81 (IC 

61,25 - 101,50) vs 161,45 ( 122,85 - 294,03) pmol/l na IRA grave, atingiu uma AUC 

0,83 (IC 0,72 - 0,94) com um ponto de corte de 119,05 pmol/l, sensibilidade de 0,80 

e especificidade de 0 90. Conclusão: A Penk foi um biomarcador promissor neste 

estudo. Assim, pensando-se nas limitações atuais da creatinina na avaliação da 

filtração renal, a Penk poderá ajudar a sinalizar os danos na filtração renal.” 

 

 O certificado encontra-se no Anexo 6. 
 

  Em outubro de 2020, foi submetido o vídeo para o 1º encontro da pós-

graduação da Universidade de São Paulo – “Elas fazem ciência”, aceito em outubro 

e apresentado em novembro de 2020 durante o encontro. Trata-se de um vídeo 

sobre a tese no contexto dos 17 objetivos da Organizações da Nações Unidas para 

o desenvolvimento sustentável, o manuscrito se enquadou no objetivo 3 – saúde e 

bem estar – visando o diagnóstico precoce de uma doença que afeta 13 milhões de 

pessoas por ano a Injúria Renal Aguda e têm mortalidade alta que chega à 80% em 

ambiente de unidade de terapia intensiva. O diagnóstico precoce, visa mudar o 

curso da doença e diminuir sua incidência e mortalidade.  

 

 O certificado encontra-se no Anexo 7. 



 

 

2. OBJETIVOS
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2.1 Objetivo principal 
 

 Avaliar se um painel de biomarcadores de função refletindo diferentes 

funções do néfron poderia ser uma ferramenta prognóstica para determinar a 

gravidade e o risco de progressão da IRA no período perioperatório de TH (no 

pré-operatório e no pós-operatório até 48 horas após TH). 

 

 

2.2 Objetivos secundários 
 

1. Construir um painel ideal de biomarcador para avaliar a função afetada na 

IRA, sendo o painel dividido em BM: filtração (P CYS C e PENK); injúria (IL-18, 

KIM-1, NGAL e U CYS-C); estresse tubular (GST-pi e L-FABP), reabsorção 

glomerular (a-1M e U ALB); secreção tubular (FeNa, FeU, FePCS e FeHA), 

concentração (OSM) fibrose (MCP, TIMP-1), reserva tubular (UMOD) e lesão de 

DNA.  

2. Avaliar a diferença no nível de expressão dos biomarcadores entre os 

períodos pré e pós-operatórios.  

3. Avaliar se um painel de BM de função refletindo diferentes funções do néfron 

poderia ser uma ferramenta prognóstica para predizer a necessidade de TRS, 

em uma semana, e a mortalidade, em 60 dias, no período perioperatório de TH 

(no pré-operatório e no pós-operatório até 48 horas após TH). 

 

 

 

 



 

 

3. PROTOCOLO DE ESTUDO



 
Protocolo de Estudo  | 21 
 

   
 

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 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. 

- Pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) dialítica. 
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- Pacientes anúricos. 

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

 

 

3.3 Cálculo da amostra 
 

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

se o padrão de elevação dos biomarcadores pode preceder o diagnóstico da IRA 

baseado na creatinina.  

 Baseados em estudos epidemiológicos em transplante hepático, 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, com 

registro na plataforma Brasil CAAE: 06636513.4.0000.0068 (Anexo 8). 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 termo de consentimento dos pacientes 

(Anexo 9) que concordaram em participar da pesquisa. Após assinatura do 
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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 10). 

 

 

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

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP) que apresentaram o MELD maior do que 15, que não 

demonstraram nenhum dos critérios de exclusão e que concordaram em assinar 

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, os pacientes internados, que se 

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

incluídos como prioridade, que não foram abordados anteriormente no 

ambulatório, que não apresentavam nenhum dos critérios de exclusão e que 

concordaram em assinar 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 
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protocolo (Anexo 11). As amostras de sangue e urina foram coletadas através 

de dispositivos comuns para a monitorização hemodinâmica deste tipo de 

paciente; 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 11. 
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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 a inclusão na 

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 pressão arterial invasiva ou 

cateter venoso central, respeitando normas de antissepsia e isolamento de 

contato dos pacientes. A urina coletada, pelo cateter vesical de demora, 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, U, Na, potássio - K, fósforo - P e cloro - Cl) e 

osmolaridade urinária, padrão microscópico (Urina tipo 1). O pedido foi 

identificado com o carimbo vermelho do protocolo PR 982. 
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3.7.2 Preparo do material para armazenamento 

 

 As amostras de sangue e urina foram centrifugadas no Laboratório da 

Nefrologia (5º. andar do prédio dos ambulatórios) para remoção de componentes 

celulares, detritos e sobrenadante. O sangue foi centrifugado à velocidade de 

3.000 rotações por minuto (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. 

 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 12). 

 Os resultados destas análises não foram avaliados durante o período de 

acompanhamento e não afetaram o cuidado médico do paciente.  

 

 

3.7.3 Encaminhamento do material para o Laboratório da Universidade de San 

Diego – Califórnia 

 

 O material biológico (sangue e urina) foi encaminhado para o laboratório da 

Universidade de San Diego, na Califórnia - UCSD, para análise de filtração, 

injúria, estresse tubular, reabsorção glomerular, secreção tubular, concentração, 

fibrose e reserva tubular, com o objetivo de construir um painel ideal de 

biomarcador para avaliar/determinar o local da lesão, o tipo e o estadiamento da 

IRA.  

 O transporte do material biológico somente foi realizado após a aprovação 

da CAPPesq local (HCFMUSP) – esta aprovação encontra-se no Anexo 13. O 
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transporte obedeceu as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme legislação 

vigente: ABNT NBR 7500:2013, ABNT NBR 15481:2013, ABNT NBR 7501:2011, 

ABNT NBR 9735:2014, ABNT NBR 14785:2002 49. Também foi solicitada a 

aprovação da importação do material biológico pelo Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) – esta carta de aprovação encontra-se no Anexo 14. 

 A análise do material no exterior teve a finalidade exclusiva de ensino e 

pesquisa, visto que trata-se de uma ampliação do protocolo inicial conduzido 

pelas pesquisadoras responsáveis – a Dra. Etienne Macedo e a executante 

Camila Lima. Atualmente, a Dra. Etienne Macedo é médica assistente e 

professora da Universidade de San Diego, assim como professora convidada na 

Universidade de São Paulo. A ampliação desta pesquisa será a defesa de 

doutorado da pesquisadora Camila Lima. 

 

 

3.7.4 Seleção do painel dos biomarcadores no estudo  

 

 Foram avaliados os níveis de expressão dos BM conforme o local afetado 

no néfron: BM de filtração (P CYS C e PENK); BM de injúria (IL-18, KIM-1, NGAL 

e U CYS-C); de estresse oxidativo (GST-pi e L-FABP); BM de reabsorção 

glomerular (a-1M e U ALB); BM de secreção tubular (FeNa, FeU, FePCS e 

FeHA), BM de concentração (OSM); BM de fibrose (MCP e TIMP-1); BM de 

reserva tubular (UMOD) e parada de ciclo celular (lesão DNA); no perioperatório 

do TH. Os BM selecionados foram baseados em revisão de literatura. 

 

 

3.7.5 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 em urina humana, plasma com heparina e EDTA em uma 

variedade de analisadores automatizados de química clínica. As amostras foram 
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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 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 (%) 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. 
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3.7.6 Dosagem do KIM-1, GST-pi, L-FABP e da IL-18 

 

 O KIM-1, GST-pi, L-FABP e a IL-18 foram analisados pelo princípio 

Luminex, o qual possui o princípio similar ao ELISA sanduíche. Microesferas 

coloridas fluorescentes (também chamadas de beads) ligam-se de forma 

covalente aos anticorpos de captura. Os anticorpos de captura são colocados 

diretamente contra o biomarcador desejado. Após uma série de lavagens, para 

remover as proteínas não ligadas, anticorpos de detecção são adicionados, para 

criar o complexo sanduíche. A detecção final do complexo é formada com a 

adição do conjugado de streptavidina-ficoeritrina. A ficoeritrina serve como um 

indicador fluorescente. 

 O princípio do Luminex está baseado em três principais elementos da 

tecnologia xMAP (citometria de fluxo adaptada para distinguir beads coloridas): 

 

a) Beads que possuem um código de cor distinto ou um endereço espectral que 

permite discriminação individual na suspensão multiplex. Isto permite detecção 

simultânea de números tipos diferentes de moléculas em um único poço.  

b) Citômetro de fluxo com 2 lasers associados, para medir diferentes moléculas 

ligadas à superfície das beads: (1) Laser vermelho – 635nm – classifica as beads 

em cores distintas, portanto, identifica os diferentes biomarcadores; (2) Laser 

verde –532nm – ao excitar a ficoeritrina, gera um sinal proporcional à 

concentração do biomarcador na amostra. 

c) Processador de sinal digital que administra os dados da fluorescência. 

Milliplex®.  

 

 

3.7.7 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, foram 

determinadas pelo método de ensaio colorimétrico cinético baseado no método 

de Jaffé. 
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 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 ISO 9001, OHSAS 18001, NBR ISO 

14001) e internacionais (The International Certification Network e College of 

American Pathologists), vigentes durante a realização do estudo, validando os 

resultados da análise. 

 

 

3.7.8 Dosagem da creatinina pelo método de quimioluminescência 

 

 As creatininas séricas das coletas (pré-operatório e até 48 horas após a 

cirurgia) foram determinadas pelo método de quimioluminescência no 

equipamento Olympus. Todos os dias, foi passado 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. 
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 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 

 

 

3.7.9 Dosagem da bioquímica urinária 

 

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

para cada análise (bioquímica) 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. 

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

cloro (Cl), foi utilizada a técnica de eletrodo íon seletivo indireto no analisador 

Cobas, modelo ISE, utilizando o kit da Roche; para avaliação do fósforo, 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. 
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3.7.10 Dosagem dos demais biomarcadores na Universidade de San Diego 

 

  As amostras de urina humana foram centrifugadas a 2.000 rpm, por 10 min, 

para dissolver os detritos. Para a análise do BM a-1M, o sobrenadante foi diluído 

400 vezes e analisado usando o kit ABCAM (Ab226899). As amostras de urina 

foram diluídas 200 vezes e a albumina foi medida usando o kit Abnova (KA0455). 

O biomarcador Cistatina C foi medido na urina (diluída 5 vezes) e no plasma 

(diluído 50 vezes) usando o kit BioLegend (445507) (San Diego, CA, EUA). O 

QuantiChromTM Urea Assay Kit (DIUR-100), da Bioassay Systems (Hayward, 

CA, EUA), foi utilizado para medir a ureia em 5 µl da amostra (urina/plasma). As 

medições de ureia em (mg/dL) = [ureia]/2,14. (1 mg/dL de ureia é igual a 167 μM, 

0,001% ou 10 ppm). O kit de imunoensaio Sphingotest® penKid® (PEK96) 

mede, no Proenkephalin119-159 plasmático, um substituto estável para o 

hormônio estimulador renal encefalina por ensaio imunoluminométrico em 

pmol/L. MCP-1, após a diluição de amostras de urina 1: 1 usando sistemas de 

P&D, biotecnologia Imunoensaio de CCL2/MCP1 (DCP100) (Minneapolis, MB, 

EUA). Cistatina C na urina e alfa 1-Microglobulina foram ajustadas para 

creatinina na urina. As concentrações de UMOD em amostras de plasma 

humano foram medidas usando um kit ELISA da Sigma-Aldrich (número de 

catálogo RAB0751),  com o protocolo do fabricante. 

 Análise das amostras de urina do hipurato (HA) e pre-creasol (PCS): 0,5ml 

da amostra de urina foi filtrada através de filtros Nanosep® 3000da MWCO pré-

lavados. Amostra de 0,5% foi usada para análise. Análise de hipurato de 

amostras de plasma e soro: 0,25ml de amostra de soro / plasma foi tratada com 

acetonitrila para extração de hipurato. Amostra de 5% foi usada para análise. A 

análise Ultra-Performance Liquid Chromatography foi realizada usando o 

sistema LC de ultra-desempenho Waters Acquity ™ com detectores de UV e 

fluorescência conectados em tandem. A coluna Acquity UPLC® BEH C18 de 1,7 

µm, 2,1x100 mm foi usada com taxa de fluxo de 0,4mL / min e volume de injeção 

de amostra de 10 µL. 

 Método de eluição: tempo total de execução 30min, sendo :0min -5min, 

acetonitrila aquosa a 8% (0,1% TFA), 5min - 15min, 8% a 80% um gradiente 

linear de aq. acetonitrila (0,1% TFA), 15 min -21 min, manter a 80% aq. 
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acetonitrila (0,1% TFA), 22 min -30 min, equilíbrio da coluna a 8% aq. acetonitrila 

(0,1% TFA). Para detecção de HA UV (232nm) foi usado e para detecção de 

fluorescência de PCS (260nm - 288nm). 

 Para a quantificação do HA e do PCS foi obtida uma curva de calibração 

na faixa de 0,0312µg -1µg utilizando padrões. Valores desconhecidos foram 

calculados usando o software Chromeleon 7 (Thermo Scientific). 

 Para calcular a excreção fracionária do biomarcador (HA e PCS), foi 

utilizada a fórmula: [(biomarcador em questão (BM) urinário) ÷ ((plasma BM) × 

((creatinina urinário) ÷ (Creatinina plasma)))] × 100. 

 

 

3.7.11 Resumo dos biomarcadores analisados no estudo 

 

 O método de análise e marca utilizado na dosagem dos biomarcadores 

apresentados no manuscrito estão resumidos na Tabela 2. Como não foi 

possível, dosar todos os seis períodos de coleta de todos os biomarcadores, foi 

selecionado alguns períodos, disponíveis na Tabela 2. O valor do pós-operatório 

até 48 horas após o TH, em biomarcadores com mais de uma dosagem, foi 

considerado o valor mais alto de todos os períodos. 

 
 
Tabela 2 -  Resumo das dosagens dos biomarcadores, assim como os 

períodos dosados 
 
 

BM MÉTODO DE 

ANÁLISE 

MARCA PERÍODOS DOSADOS 

U/ P NGAL PETIA BIOPORTO S/A Pré-op, APR, 6, 18, 24 e 48 h 

após TH. 

IL-18/ KIM-1/ GST-pi/ 

L-FABP 

LUMINEX Milliplex® Pré-op, APR, 6, 18, 24 e 48 h 

após TH. 

A-1M ELISA ABCAM Pré-op, 18, e 48 h após TH. 

ALB ELISA Abnova Pré-op, 18, e 48 h após TH. 

CYS ELISA Biolegend Pré-op, 18, e 48 h após TH. 

Continua. 
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BM MÉTODO DE 

ANÁLISE 

MARCA PERÍODOS DOSADOS 

PENK ELISA Sphingotest® Pré-op, 18, e 48 h após TH. 

MCP-1 ELISA P&D Pré-op, 18, e 48 h após TH. 

UMOD ELISA Sigma-Aldrick Pré-op, 18, e 48 h após TH. 

HA e PCS UPLC Sigma-Aldrick Pré-op, 18, e 48 h após TH. 

Conclusão. 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

3.8 Desfechos 
 

3.8.1 Primário 

 

 O desfecho primário do estudo foi a avaliação de que um painel de 

biomarcadores, representando diferentes funções do nefrón, pode determinar o 

desenvolvimento, a progressão e a gravidade da IRA no perioperatório de TH. 

 O diagnóstico da IRA foi definido pelo critério KDIGO, baseado na 

creatinina sérica até 7 dias após o TH, definido como: 

 

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

em 7 dias ou igual 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 6. 
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 Foi utilizada uma subclassificação do KDIGO 1, suportada pelo Clube 

Internacional da Ascite, para o diagnóstico da IRA em pacientes cirróticos, na 

qual o KDIGO 1 é subclassificado em dois subgrupos, baseado no valor da 

creatinina sérica (SCr): estágio 1A (SCr < 1,5 mg/dL) e estágio 1B (SCr ≥ 1,5 

mg/dL) 8-9. 

 

 

3.8.2 Secundários 

 

- Desenvolvimento de IRA baseado na creatinina. 

- Progressão da IRA pelo critério do KDIGO. 

- Necessidade de TRS na primeira semana. 

- Mortalidade hospitalar em 60 dias. 

 

 A figura 2, abaixo demonstra um resumo do fluxograma do protocolo de 

pesquisa, os biomarcadores e os desfechos analisados. 

 

 

Figura 2 -  Resumo do protocolo de estudo 
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.9 Análise estatística 
 

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

contínuas foram expressas como médias e desvios-padrão e 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-se 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 dos 

biomarcadores em valores de corte variáveis, foi gerada uma curva de 

característica de operação de receptor convencional (ROC); a área sob a curva 

(AUC) foi calculada para quantificar a precisão dos biomarcadores 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 utilizado no estudo incluiu os BM 

em destaque com p =<0,05, com varíaveis controle: idade, tempo de anestesia, 

diurese e balanço hídrico; 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).  

 

 

3.9.1 Análise estatística do CART 

 

 A Classitication and Regression Tree (CART) é uma análise não 

paramétrica, que combina valores de variáveis, na qual estas são classificadas 

por ordem de melhor discriminação. No nosso estudo, a hipótese seria qual 

biomarcador tem a melhor discriminação entre os pacientes com IRA grave e 

sem IRA/IRA leve, necessidade de TRS e mortalidade. 
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 A combinação das variáveis e os possíveis valores de corte usados para a 

classificação são determinados através de exaustiva pesquisa de todas as 

possibilidades no algoritmo da CART 50. 

 Os resultados são apresentados na árvore de decisão, com muitas 

variáveis. A seleção dessas variáveis é baseada em qual delas melhor discrimina 

os grupos definidos – por ordem de concordância com o diagnóstico, a acurácia, 

a sensibilidade e a especificidade, quando é demonstrado um valor de corte. 

Trata-se de uma estratégia útil no nosso cenário, no qual foram analisados vários 

biomarcadores. O resultado da árvore permite exemplificar, na prática clínica, a 

decisão de primeira escolha (variável principal) na determinação do grupo com 

IRA grave, a predição dos desfechos, a necessidade de TRS e a mortalidade. 

As demais variáveis melhoram a performance da primeira, aumentando a 

probabilidade de concordância do diagnóstico correto.  

 A análise da CART foi realizada usando o pacote R “tree” no R (versão 

3.3.1, 2016). 

 

 



 

 
 

 

 

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 3). Dos 138 pacientes elegíveis para o estudo, 100 

pacientes foram incluídos nele.  

 

Figura 3 -  Diagrama demonstrando os motivos de exclusão no protocolo 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Dos 189 pacientes submetidos a transplante hepático no período, 21 

estavam em diálise pré-transplante, 18 eram de retransplante, 7 foram 

 

 

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 a pesquisadora: 

16.                                Laboratório 

do preparo do material 

biológico  fechado: 13.                                             

Sem pessoa reponsável para 

assinar o TCLE: 6.             

Recusa em participar do 

estudo: 3. 
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submetidos a transplante duplo e 3 apresentavam doença renal crônica. Entre 

os 138 pacientes elegíveis para o estudo, em 16 houve problema na 

comunicação da coordenação do transplante com a pesquisadora executante, 

em 13 casos, o laboratório da nefrologia, responsável pelo preparo das 

amostras, estava fechado. Três pacientes se recusaram a participar do estudo e 

seis 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 

na creatinina sérica: aumento de 0,3mg/dl em 48 horas ou >1,5 do valor de 

referência em 7 dias. A creatinina de referência foi considerada no lugar da 

creatinina de base, nos pacientes que não tinham Scr de base, sendo o menor 

valor da última semana antes do transplante e, na ausência desse valor, foi 

utilizada creatinina do pré-operatório. 

 Foram diagnósticados 89 pacientes (89%) com IRA na primeira semana, 

pelo critério KDIGO baseado na creatinina sérica.  

 

 

Figura 4 -  Os pacientes incluídos e o diagnóstico de IRA 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.1.2 Classificação dos pacientes incluídos em relação à definição do grupo 

de IRA 

 

 Os grupos foram divididos entre o KDIGO máximo atingido na primeira 

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

foram: KDIGO 1 (32), KDIGO 2 (24) e KDIGO 3 (33). A subclassificação do 

KDIGO 1, conforme a critério da ICA, foi: KDIGO 1 A – 26 pacientes e KDIGO 

1B – 6 pacientes. Os grupos foram sumarizados em grupo não IRA/IRA leve 

definidos como KDIGO 0 e 1-A, com 37 pacientes, e grupo IRA grave, com os 

KDIGO 1-B, 2 e 3, com 63 pacientes. Conforme a figura abaixo: 

 

Figura 5 -  Definição do grupo de IRA no estudo 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.2 Características demográficas do grupo não IRA/IRA leve e IRA grave 
  

 Os resultados das características demográficas estão representados na 

Tabela 3. Não houve diferença significativa entre os grupos em relação ao sexo, 

ao índice de massa corpórea (IMC), à raça e ao estado civil. O MELD funcional 

é determinado pela fórmula: 3,8 [log e bilirrubina sérica (mg/dl)] +11,2 [log INR] 

+9,6[log creatinina sérica(mg/dl)] +6,4, enquanto o MELD do transplante é 

definido pelo valor da fórmula somado com as pontuações de situações 
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especiais. Pacientes do grupo IRA grave apresentam MELD funcional e o MELD 

do transplante maiores do que no grupo não IRA/IRA leve.  

 

 

Tabela 3 -  Características demográficas dos grupos não IRA/IRA leve e IRA 
grave 

 

  
TOTAL  

NÃO IRA/IRA 

LEVE 
 IRA GRAVE P 

  100 (100)  37 (37)  63 (63)   
Idade 58 (12,25) 56,80 (12,81) 54 (11,13) 0,123 

Sexo (M) 64 (64) 26 (40,6) 38 (59,4) 0,31 

IMC 26 (4,38) 25,67 (3,14) 26,05 (5,18) 0,476 

Raça       0,649 

Branco 86 (86) 32 (37,2) 54 (62,8) 

Mulato 06 (06) 01 (16,7) 05 (83,3) 

Negro 06 (06) 03 (50) 03 (50) 

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

Estado Civil        

0,63 

Casado 63 (63) 20 (32) 43 (68) 

Solteiro 21 (21) 09 (43) 12 (57) 

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

Viúvo 05 (05) 03 (60) 02 (40) 

Divorciado 04 (04) 02 (50) 02 (50) 

MELD funcional 15 (11-19) 13,83 (4,57) 17,81 (6,86) 0,014 

MELD transplante de fígado 29 (29-29) 27,67 (3,37) 29,25 (3,33) 0,044 

 
Nota:  Os dados são expressos conforme sua distribuição: a distribuição paramétrica 

foi idade, MELD funcional e MELD transplante de fígado e IMC representado 
em média e desvio-padrão; as demais estão representadas como número e 
porcentagem (%). 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 de acordo com as comorbidades 

(Tabela 4). 
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Tabela 4 -  Distribuição dos grupos não IRA/IRA leve e IRA grave conforme 
comorbidades 

 

COMORBIDADES TOTAL 
NÃO IRA/IRA 

LEVE 
IRA GRAVE P 

Diabetes Mellitus 28 (28) 13 (46,4) 15 (53,6) 0,25 

Ex-tabagismo 28 (28) 11 (39,3) 17 (60,7) 0,819 

Ex-etilismo 22 (22) 09 (41) 13 (59) 0,803 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 
33 (33) 11 (33,3) 22 (66,7) 0,66 

Hipotiroidismo 13 (13) 05 (38,5) 08 (61,5) 1,00 

 

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

 

 

 A causa da insuficiência hepática Gráfico 1, 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 (Tabela 5).  
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Gráfico 1 -  Causas principais da insuficiência hepática para o transplante 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 5 -  Distribuição dos grupos não IRA/IRA leve e IRA grave, conforme as 
causas principais de insuficiência hepática para o transplante 

 

 

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA 
PARA TRANSPLANTE 

TOTAL 
NÃO IRA/ 
IRA LEVE 

IRA GRAVE P 

Vírus da hepatite C 46 (46) 14 (30,4) 32 (69,6) 0,44 

Cirrose alcoólica 13 (13) 07 (53,8) 06 (46,2) 0,68 

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

Hepatite aguda grave 06 (06) 02 (33,3) 04 (66,7) 0,64 

Vírus da hepatite B 04 (04) 03 (75) 01 (25) 0,7 

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) 00 (00) 02 (100) 0,23 

Hepatite autoimune 02 (02) 00 (00) 02 (100) 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) 0,4 

Esteato Hepatite Não 

Alcoólica  
01 (01) 00 (00) 01 (100) 0,4 

Doença de Wilson 01 (01) 00 (00) 01 (100) 0,4 

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

 
Nota:  Os dados são expressos em n (%) conforme sua distribuição. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.3 Avaliação da função renal dos grupos não IRA/IRA leve e IRA grave 
 

 A Scr base apresentou distribuição semelhante entre os grupos (Tabela 6). 

O grupo com IRA grave apresentou uma Scr referência significantemente maior. 

A TFG calculada pelo CKD-EPI foi menor no grupo com IRA grave – tanto pela 

creatinina base quanto pela creatinina na admissão do hospital.  

 

 

Tabela 6 -  Avaliação da função renal conforme distribuição dos grupos não 
IRA/IRA leve e IRA grave 

 
 

TOTAL NÃO IRA/IRA 

LEVE 

IRA GRAVE P 

Scr base 0,85 (0,36) 0,80 (0,42) 0,88 (0,33) 0,104 

Scr referência 0,85 (0,35) 0,79 (0,36) 0,89 (0,34) 0,048 

eTFG base (EPI) ml/min 92,31 (25,64) 98,07 (23,55) 89,66 (26,21) 0,289 

eTFG adm. (EPI) ml/min 100,46 (25,13) 100,27 (23,95) 98,03 (25,13) 0,104 

 
Nota: Os dados são expressos em média e desvio-padrão, conforme sua 

distribuição paramétrica. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. 
Scr (creatinina sérica), eTFG (taxa de filtração glomerular estimada), adm. 
(admissão). 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  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 7. Os valores de diurese dos 

pacientes não IRA/IRA leve 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 e no 7º. dia. 
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Tabela 7 -  Distribuição dos grupos não IRA/IRA leve e IRA grave, conforme a 
 diurese na primeira semana após o transplante hepático 

 

 

  TOTAL 
NÃO IRA/      
IRA LEVE 

IRA GRAVE P 

Diurese SO 
1.063,95 

(742,35) 

1.346,18 

(853,85) 
929,91(649,87) 0,007 

Diurese 1º 

dia UTI 

488,30 

(432,02) 
667,35 (468,84) 

375,56 

(368,78) 
0,001 

Diurese 2º 

dia UTI 

698,82 

(613,77) 

1.037,65 

(643,64) 

472,94 

(478,91) 
<0,001 

Diurese 3º 

dia UTI 

885,73 

(870,01) 

1275,81 

(811,57) 

547,38 

(766,80) 
<0,001 

Diurese 4º 

dia UTI 

756,23 

(835,11) 

1.217,90 

(811,57) 

547,38 

(766,80) 
<0,001 

Diurese 5º 

dia UTI 

844,40 

(931,98) 

1.356,92 

(740,44) 

664,32 

(933,44) 
0,004 

Diurese 6º 

dia UTI 

556,90 

(664,68) 
576,25 (416,69) 

552,35 

(715,52) 
0,289 

Diurese 7º 

dia UTI 

549,09 

(901,28) 

630 

(42,43) 

543,87 

(930,56) 
0,307 

 
Nota: Os dados são expressos  em média e desvio-padrão, conforme sua 

distribuição paramétrica. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. 
SO (sala de operação), UTI (unidade de terapia intensiva). 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A média do balanço hídrico é representada na Tabela 8. Os valores do 

balanço hídrico foram maiores no grupo IRA grave no intraoperatório, primeiro e 

segundo dias de UTI, mas sem significância estatística.  
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Tabela 8 -  Distribuição dos grupos não IRA/IRA leve e IRA grave, conforme o 
balanço hídrico (BH) na primeira semana após o transplante 

 

  TOTAL NÃO IRA/IRA LEVE IRA GRAVE P 

BH SO 3.918,20 (3251) 3.468,70 (2928) 4.203,46 (3437) 0,478 

BH 1º dia UTI 1.554,85 (1212) 1.156,47 (950) 1.642,72 (1326) 0,106 

BH 2º dia UTI 1.150,81 (1324) 919,82 (923) 1.304,80 (1525) 0,198 

BH 3º dia UTI 491,17 (1638) 535,50 (1033) 465,09 (1916) 0,567 

BH 4º dia UTI (-)180,66 (1444) (-) 87,69 (671,28) (-) 222,71 (1688) 0,703 

BH 5º dia UTI 100,64 (1223) (-) 152,31 (791) 189,51 (1339,72) 0,293 

BH 6º dia UTI (-) 93,42 (1506) 121,25 (803) (-) 142,49 (1629) 0,635 

BH 7º dia UTI (-) 15 (1505) 523,33 (711,22) (-) 65,47 (1556) 0,635 

 
Nota:  Os dados são expressos em mediana e percentil (25-75), conforme sua 

distribuição não paramétrica. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-
Wilk. BH (balanço hídrico), SO (sala de operação), UTI (unidade de terapia 
intensiva). 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 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. 

 

 

4.4 Dados intraoperatórios dos pacientes 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 

veia 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 (g), com DP de 

315g, mínimo de 750g e máximo de 2.290g. 
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 Os pacientes apresentam distribuições semelhante quanto ao tipo de 

doador, à técnica cirúrgia e ao peso do enxerto, entre os grupos não IRA/IRA 

leve e IRA grave. Os tempos intraoperatórios seguem na Tabela 9. A nossa 

coorte apresenta tempo cirúrgico médio de 7 horas e anestésico de 10 horas 

aproximadamente, sendo que todos foram maiores no grupo com IRA grave. O 

tempo de isquemia quente foi significantemente menor no grupo com IRA grave 

e não houve diferença entre os grupos pelo tempo de isquemia fria e total. 

 

 

Tabela 9 -  Parâmetros de tempos intraoperatórios do transplante hepático e 
dos grupos não IRA/IRA leve e IRA grave 

 

  TOTAL 
NÃO IRA/IRA 

LEVE 
IRA GRAVE P 

Tempo de anestesia 
(HH:MM) 

09:56 (01:59) 09:05 (1:16) 10:27 (02:10) 0,009 

Tempo de cirurgia 

(HH:MM) 
07:20 (01:54) 06:33 (01:37) 07:48 (01:53) 0,001 

Tempo de hepatectomia 

(HH:MM) 
03:11 (00:54) 02:52 (00:41) 03:25 (00:59) 0,01 

Tempo de isquemia quente 

(HH:MM) 
00:42 (1:11) 00:42 (01:25) 00:41 (01:02) 0,003 

Tempo de isquemia fria 

(HH:MM) 
06:04 (01:55) 06:05 (01:52) 06:03 (01:57) 0,673 

Tempo de isquemia total 

(HH:MM) 
06:04 (01:55) 06:37 (01:58) 06:14 (02:33) 0,946 

 
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 grave utilizou, em 

maior quantidade, o concentrado de hemácias, albumina e volume de cell saver, 

com significância estatística (Tabela 10). 
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Tabela 10 -  Uso de hemocomponentes no intraoperatórios do transplante 
hepático e dos grupos não IRA/IRA leve e IRA grave 

 

  TOTAL NÃO IRA/IRA LEVE IRA GRAVE P 

Plasma 1,96 (1,78) 1,64 (3,18) 2,21 (3,04) 0,293 

Plaqueta 1,90 (1,82) 0,81 (2,07) 1,17 (2,37) 0,22 

Crioprecepitado 9,81 (13) 1,78 (3,15) 3,40 (4,81) 0,179 

CH 29(28) 1,42 (2,71) 3,00 (2,86) 0,001 

Albumina 7,10 (3,7) 5,92 (3,07) 7,83 (4,02) 0,023 

Vol. Cell Saver 571 (786) 375,36 (730,41) 691,93 (800,94) 0,008 

 

Nota: Os dados são expressos  em média e desvio-padrão, conforme sua 
distribuição paramétrica. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. 
CH (concentrado de hemácias). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

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 unidade de terapia intensiva (UTI) e tempo de 

internação hospitalar (Tabela 11). O tempo foi representado em dias nessas 

variáveis. 

 A DVA de escolha nos 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 Continuous Positive 

Airway Pressure (CPAP) e Bi-level Positive Airway Pressure (BIPAP), não foram 

considerados. 
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 O tempo médio de uso de DVA e de VM foram, em média, de 

aproximadamente 2 dias, sendo ambos significativamente maiores no grupo com 

IRA grave. 

 O tempo de internação em UTI foi 2,5 vezes maior no grupo com IRA grave, 

com média de aproximadamente 12 dias. O menor tempo de permanência na 

UTI foi de 1 dia, enquanto o tempo máximo foi de 83 dias. 

 O tempo de internação hospitalar também foi maior no grupo IRA grave. O 

tempo mínimo de internação (exceto óbitos) foi de 6 dias e o tempo máximo foi 

de 145 dias. 

 

 

Tabela 11 -  Distribuição dos grupos não IRA/IRA leve e IRA grave, conforme 
evolução clínica na primeira semana após o transplante hepático 

 

  TOTAL 
NÃO IRA/IRA 

LEVE 
IRA GRAVE P 

Tempo de DVA (dias) 1,97 (1,79) 1,15 (1,05) 2,45 (1,97) <0,001 

Tempo de VM (dias) 1,90 (1,77) 0,91 (0,45) 2,48 (1,98) <0,001 

Tempo de UTI (dias) 9,49 (13,08) 5,12 (5,84) 12,05 (15,34) 0,001 

Tempo de Internação (dias) 29,40 (28,28) 18,41 (12,33) 35,84 (32,78) 0,01 

SAPS na adm UTI 66,73 (13,98) 61,44 (9,01) 69,83 (15,44) 0,013 

SOFA na adm UTI 12,60 (3,21) 10,91 (3,11) 13,58 (2,87) <0,001 

Necessidade de TRS 34 (34) 01 (2,9) 33 (97,1) <0,001 

Necessidade de re-tx 11 (11) 02 (18,2) 9 (81,8) 0,2 

Mortalidade em 60 dias 21 (21) 01 (4,8) 20 (95,2) <0,001 

 

Nota: Os dados são expressos em média e desvio-padrão, conforme sua 
distribuição paramétrica. O teste de normalidade realizado foi Shapiro-Wilk. 
DVA (droga vasoativa), VM (ventilação mecânica), UTI (unidade de terapia 
intensiva), SAPS (Simplified Acute Physiology Score), SOFA (Sepsis related 
Organ Failure Assessment), TRS (terapia renal substutiva) e tx (transplante). 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 O valor do escore do Simplified Acute Physiology Score (SAPS) e Sepsis 

related Organ Failure Assessment (SOFA) na admissão da UTI foram 

significativamente maior no grupo com IRA grave. 

 O número de pacientes que necessitaram de TRS foi 38; destes, 36 (94,7%) 

eram IRA grave, sendo que a necessidade de TRS, na primeira semana após o 

transplante, ocorreu em 34 pacientes. 

 O principal motivo de terapia renal substutiva (TRS) foi a oligúria, com 33 

pacientes, correspondendo a 87% das causas de TRS, seguido de hipercalemia 

3 (08%), hipervolemia 1 (2,5%) e distúrbio hidroeletrolítico 1 (2,5%). 

 A incidência de re-transplante foi de 11 casos, sendo 2 (8,2%) no grupo 

nãoIRA/IRA leve e 9 casos (81,8%) no grupo IRA grave. 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. 

 Houve 26 óbitos, sendo que 21 foram durante a internação hospitalar, após 

o transplante de fígado, e 5 foram óbitos após a alta hospitalar. 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. 

 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. 

 Não foi possível realizar associações entre a causa de mortalidade e a 

relação com os grupos não IRA/IRA leve e IRA grave, exceto com o choque 

séptico, o qual foi a causa mais prevalente de não sobreviventes: 7 casos 

(100%), no grupo IRA grave (p <0,001). 

 

 

4.6 Nível de expressão dos biomarcadores no pré e no pós-operatórios 
de transplante hepático 

 

 Foi avaliada a hipótese de haver alteração do nível de expressão dos 

biomarcadores entre o período pré-operatório (antes da injúria) e o pós-

operatório (considerado o período até 48 horas após o TH). Entre os 



 
Resultados  | 101 
 
 

   

biomarcadores com mais de uma coleta, foi considerado o valor mais alto do 

período pós-operatório. 

 Houve elevação do nível de expressão, com significância estatística no 

biomarcador de filtração PENK, mas não na cistatina plasmática. Os 

biomarcadores de injúria também apresentaram grande aumento (U KIM-1, U 

NGAL, P NGAL e U IL-18), em relação aos períodos pré e pós-operatórios, 

exceto a cistatina C urinária, que não apresentou diferença (Tabela 12). Os 

biomarcadores de estresse GST-pi e L-FABP se elevaram consideravelmente no 

pós-operatório. Os biomarcadores de reabsorção U a-1M e U ALB apresentaram 

aumento entre os períodos. Todos os biomarcadores de secreção – FePCS, 

FeHA, FeNa e FeU – mostraram diminuição de seus níveis, refletindo 

comprometimento da função renal, com significância estatística notável. A 

osmolaridade não apresentou alteração entre os períodos. Os biomarcadores de 

fibrose, como MCP-1 e TIMP-1, mostraram elevação no pós-LT, enquanto o 

UMOD, que representa a reserva funcional dos túbulos, diminuiu no mesmo 

período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Resultados  | 102 
 
 

   

Tabela 12 -  Nível de expressão dos biomarcadores, de acordo com os períodos 
pré e pós-operatórios de transplante hepático 

 
 

SEM TRS COM TRS  P 

P CYS (MG/L) 0,45 (0,33 – 0,91) 0,55 (0,43 – 1,78) 0,678 

PENK (PMOL/L) 93,75 (62 – 159) 194,44 (143 – 311) 0,001 

U KIM-1 (PG/ML) 5,27 (1,78 – 15,27) 5,24 (3,49 – 12,76) 0,565 

U NGAL (NG/ML) 135 (51 – 507) 1559 (473 – 3917) <0,0001 

P NGAL (NG/ML) 287,5 (191 – 438) 669 (368 – 1662) <0,0001 

U IL-18 (PG/ML) 214,5 (119 – 412) 1116,5 (298 – 1682) 0,002 

U CYS / CR (MG/G) 0,18 (0,01 – 0,33) 0,10 (0,002 – 0,44) 0,736 

GST-PI (PG/ML) 43,01 (23,60 – 247,01) 822,63 (28,79 – 1446) 0,041 

L-FABP (PG/ML) 212,28 (50,86 – 931,55) 923,74 (156,94 – 3193) 0,012 

U A-1M /CR  (MG/G) 0,28 (0,08 – 0,83) 0,72 (0,22 – 1,08) 0,09 

U ALB /CR (MG/G) 0,17 (0,47 – 0,45) 0,22 (0,15 – 0,72) 0,30 

FE PCS (%) 7,76 (0,11 – 14,64) 6,93 (2,58 – 21,85) 0,34 

FE HÁ (%) 32,33 (6,71 – 532,67) 192,5 (98,28 – 1219) 0,06 

FE NA (%) 0,23 (0,11 – 0,59) 0,31 (0,22 – 0,39) 0,587 

FE U (%) 13,38 (6,59 – 38,91) 7,26 (2,84 – 12,15) 0,018 

OSM (MOSM/L) 534 (IC 420 – 725) 337,5 (IC 331 – 353,5) <0,0001 

U MCP-1 (PG/ML) 488 (232 – 1447) 3976,50 (727 – 5371) <0,0001 

TIMP-1 (PG/ML) 16,29 (5,03 – 425,81) 25,99 (12,22 – 425,81) 0,139 

U UMOD (PG/ML) 78 (42,5 – 143) 64 (42 – 122) 0,755 

LESÃO DNA (PG/ML) 8,56 (5,81 – 11,99) 13,96 (7,97 – 20,81) 0,046 

 

plasma - P, urinário - U, cistatina - CYS, pró-encefalina - PENK, interleucina-18 - IL-18, 
molécula de lesão renal - KIM-1, gelatinase neutrófila associada à lipocalina - NGAL, 
glutationa S-transferase-pi - GST-pi, proteína de ligação de ácido graxo - L-FABP, alfa 
1 microglobulina– a1-M, albumina - ALB, fração de excreção - Fe, sódio - Na, ureia - U, 
sulfato de p-creasol - PCS, hipurato - HA, osmolaridade – OSM, proteína quimiotática-1 
de monócitos - MCP, inibidor de tecido de metaloproteinase-1 - TIMP-1, uromudolina – 
UMOD. 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 2 -  Valores medianos pré e pós-operatórios dos biomarcadores 
conforme função 

 

BM filtração 

  

 

BM injúria  
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BM estresse  

  

 

 

BM reabsorção 

  

 

 

BM secreção  

  

Continua. 

 

 

 



 
Resultados  | 105 
 
 

   

 
 

Conclusão. 

  

BM concentração  

 

 

 

 

BM fibrose  
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BM reserva tubular  

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

4.7 Biomarcadores e diagnóstico da IRA no transplante hepático  
 

 Foi avaliada a hipótese se um painel de BM de função, conforme o local 

afetado no néfron – [BM de filtração (P CYS C e PENK); BM de injúria (IL-18, 

KIM-1, NGAL e U CYS-C) BM de estresse oxidativo (GST-pi, L-FABP); BM de 

reabsorção glomerular (a-1M e U ALB); BM de secreção tubular (FeNa, FeU, 

FePCS e FeHA), BM de concentração (osmolaridade), BM de fibrose (MCP e 

TIMP-1); BM de reserva tubular (UMOD) e BM de lesão de DNA] –, no 

perioperatório do transplante hepático (pré-operatório e pós-operatório até 48 

horas após o TH), pode ser uma ferramenta prognóstica para determinar a 

gravidade e o risco de progressão da IRA no perioperatório de TH. 

 

 

4.7.1 Os biomarcadores e o diagnóstico da IRA no pré-operatório de transplante 

hepático  

 

  Os BM que tiveram relevância significativa (p=<0,05) para determinação da 

IRA grave no período pré-operatório, antes da cirurgia, foram: PENK, UNGAL, 

IL-18, L-FABP e MCP-1. O PENK apresentou uma mediana de 90,16 (IC 6,47 – 

135,78) no grupo com IRA grave vs 55 (IC 44,25 – 94,55) pmol/l no grupo sem 

IRA/IRA leve, AUC de 0,69 (IC 0,54 – 0,83) p=0,02. O UNGAL teve uma mediana 
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de 106 (IC 21 – 372) no grupo com IRA grave vs 26,5 (IC 16,75 – 145,25) ng/ml 

no grupo sem IRA/IRA leve, AUC de 0,63 (IC 0,50 – 0,77), p=0,05. A IL-18 teve 

ótima performance no pré-operatório, determinando o grupo com IRA grave 

mediana de 192,5 (IC 102,5 – 333,25) vs 86,50 (IC 58,75 – 162) p=0,012, AUC 

de 0,77 (IC 0,61 – 0,92) p 0,01. O L-FABP apresentou maior elevação no grupo 

sem IRA/IRA leve, com uma mediana de 92,61 (IC 26,61 – 274,19) vs 22,90 (IC 

6,01 – 117,61), uma AUC baixa de 0,31 (IC 0,14 – 0,43) p=0,01. O MCP-1 obteve 

maior expressão no grupo com IRA grave mediana de 683 (IC 258 – 2410) vs 

320 (IC 113,5 – 829) no grupo sem IRA/IRA leve, uma AUC de 0,67 (IC0,53 – 

0,82), p=0,02. 

 

 

4.7.2 Os biomarcadores de filtração e o diagnóstico da IRA no pós-operatório 

de transplante hepático  

 

 O PENK apresentou ótimo desempenho para predizer o KDIGO, com 

aumento do nível do biomarcador de acordo com a gravidade do KDIGO, 

mostrando uma mediana no grupo não IRA/IRA leve de 81 (IC 61,25 - 101,50) 

versus 161,45 (122,85 - 294,03) pmol/l no grupo IRA grave, tendo alcançado 

uma AUC 0,83 (IC 0,72 - 0,94), com ponto de corte 119,05 pmol/l, sensibilidade 

de 0,80 e especificidade de 0,90. O P CYS não alcançou aumento significativo 

na progressão da IRA grave (Tabela 13). 
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Gráfico 3 -  Diagrama de caixa, os grupos de IRA do PENK e a curva ROC AUC 
do PENK no grupo IRA grave 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

4.7.3 Os biomarcadores de injúria e o diagnóstico da IRA no pós-operatório de 

transplante hepático  

 

 O KIM-1 mostrou resultados semelhantes entre os grupos e não serviu para 

determinar a IRA grave. A U CYS também não mostrou bom desempenho para 

avaliar a progressão da IRA. O U NGAL apresentou desempenho melhor do que 

o P NGAL, com mediana de 135 (IC 51 - 552,5) no grupo não IRA/IRA leve versus 

739 (CI 154,5 - 3722) ng/ml no grupo IRA grave, representando aumento de 5,4 

vezes (p <0,001), AUC 0,70 (IC 0,59 - 0,81), com um valor de corte de 193 ng/ml. 

 A U IL-18 produziu ótimos resultados para determinar a IRA grave, com 

uma mediana de 132 (IC 75 - 257) no grupo não IRA/IRA leve versus 426,5 (CI 

211 - 1246) pg/ml no grupo IRA grave, com uma AUC 0,80 (IC 0,62 - 0,98); 

obteve sensibilidade de 0,73 e especificidade de 0,80, com um valor de corte de 

242 pg/ml.  
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Gráfico 4 -  Diagrama de caixa, os grupos de IRA do U NGAL e a curva ROC 
AUC do U NGAL no grupo IRA grave 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
Gráfico 5 -  Diagrama de caixa, os grupos de IRA da U IL-18 e a curva ROC 

AUC da U IL-18 no grupo IRA grave 
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.7.4 Os biomarcadores de estresse oxidativo e o diagnóstico da IRA no pós-

operatório de transplante hepático  

 

 O GST-pi foi superior no grupo com IRA grave, com mediana 63,85 vs 38,64 

pg/ml, mas não alcançou significância estatística. A L-FABP apresentou maior 

expressão no grupo com IRA grave 512,77 (IC 81,30 – 2738,61) vs 105,06 (IC 

37,50 – 768,67) pg/ml p=0,017, uma AUC de 0,65 (IC 0,53 -0,76) Tabela 13. 

 

 

Gráfico 6 -  Diagrama de caixa, os grupos de IRA da L-FABP e a curva ROC 
AUC da U L-FABP no grupo IRA grave 

 

 

  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

4.7.5 Os biomarcadores de reabsorção e o diagnóstico da IRA no pós-

operatório de transplante hepático  

 

 A a-1M/cr apresentou discreta elevação na mediana no grupo não IRA/IRA 

leve 0,36 mg/g (IC 0,06 – 0,91) versus 0,55 mg/g (IC 0,10 – 1,01) no grupo IRA 

grave, mas sem significância estatística. A U ALB também não apresentou bom 

desempenho para avaliar a progressão da IRA (Tabela 13). 
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4.7.6 Os biomarcadores de secreção e o diagnóstico da IRA no pós-operatório 

de transplante hepático  

 

 A FeHA e a FePCS tiveram resultados semelhantes e não conseguiram 

determinar a IRA grave. A FeNa apresentou pequeno aumento na IRA grave, 

com uma mediana de 0,31% (IC 0,11 - 0,48) no grupo IRA grave e 0,22% (IC 

0,15 - 0,53) no grupo não IRA/IRA leve, p 0,44. A FeU diminuiu, apresentando 

uma mediana de 12,74 (6,91 - 70,95) no grupo não IRA/IRA leve e 8,04 (IC 4,06 

- 26,16) no grupo IRA grave, p=0,09 (Tabela 13).  

 

 

4.7.7 O biomarcador de concentração e diagnóstico da IRA no pós-operatório 

de transplante hepático  

  

 Houve maior expressão da osmolaridade em pacientes sem IRA/IRA leve 

574 (IC 511 – 785) vs 356 (IC 337 – 407) mOsm/l na IRA grave p <0,0001, com 

uma AUC de 0,08 (IC 0,001 – 0,156) p<0,001(Tabela 13). 

 

 

Gráfico 7 -  Diagrama de caixa, os grupos de IRA da osmolaridade e a curva 
ROC AUC da osmolaridade no grupo IRA grave 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.7.8 Outros biomarcadores e o diagnóstico da IRA no pós-operatório de 

transplante hepático  

 

 O UMOD diminuiu, na mediana do grupo com IRA grave, 64 versus 85 

ng/ml não IRA/IRA leve, mas sem significância estatística. Os níveis de MCP-1 

foram maiores nos indivíduos que desenvolveram IRA grave, 1.263 pg/ml (IC 440 

- 4308), em comparação com os pacientes não IRA/ IRA leve, 754 (IC 258 - 1541) 

pg/ml. O TIMP-1 apresentou maior nível de expressão no grupo com IRA grave, 

com mediana de 22,46 (IC 9,17 – 425,81) versus 7,94 (IC 4,29 – 51,34) pg/ml 

não IRA/IRA leve p 0,022, AUC de 0,64 (IC 0,52 – 0,77), com valor de corte de 

11,49 p/ml, apresentando sensibilidade de 75% e especificidade de 57% p 0,023. 

O BM lesão de DNA não apresentou diferenças entre os grupos (Tabela 13). 

 

 

Gráfico 8 -  Diagrama de caixa, os grupos de IRA da TIMP-1 e a curva ROC 
AUC do TIMP-1 no grupo IRA grave 

 

  

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 13 -  Nível de expressão dos biomarcadores na predição da IRA, pelo critério KDIGO, no pós-operatório de transplante 
hepático 

 

 
 

KDIGO 0 KDIGO 1 KDIGO 2 KDIGO 3  P 

P CYS (MG/L) 0,51 (0,46 – 0,56) 0,45 (0,36 – 0,75) 0,33 (0,88 – 0,56) 0,83 (0,49 – 2,02) 0,557 

PENK (PMOL/L) 86,9 (58,50 – 169) 75,50 (58 – 119) 121,30 (89 – 222) 178,67 (146 – 299) 0,001 

U KIM-1 (PG/ML) 2,31 (0,80 – 6,89) 8,51 (2,51 – 19,54) 5,75 (3,28 – 13,97) 4,77 (3,42 – 10,84) 0,098 

U NGAL (NG/ML) 88 (47,25 - 696) 140,5 (54,25 – 700) 179 (95 – 1175) 1524 (264 – 3912) <0,001 

P NGAL (NG/ML) 234 (122,5 – 370,5) 316 (192,5 – 654,75) 376 (227 – 986) 484,5 (318 – 731) 0,014 

U IL-18 (PG/ML) 158 (129,5 – 1126) 161 (106 – 242) 290 (164,5 – 638,5) 1030 (290 – 1451) 0,024 

U CYS /CR (MG/G) 41 (16,09 – 358,90) 0,18 (0,10 – 25,56) 24,70 (9,08 – 100,9) 7,19 (0,18 – 31,44) 0,119 

GST-PI (PG/ML) 57,39 (21,43 – 1446) 37,60 (23,87 – 1446) 96,33(30,40 – 1446) 57,91(25,26 – 1446) 0,845 

L-FABP (PG/ML) 112,33(36,91– 1973) 121,48 (39,27 – 2618) 348 (90,80– 1902) 592 (81,30– 1567) 0,279 

U A-1M/CR (MG/G) 0,21(0,13 – 1,12) 0,54 (0,25 – 1,00) 0,28 (0,21 – 1,13) 0,49 (0,08 – 0,86) 0,74 

U ALB /CR (MG/G) 0,32 (0,25 – 0,86) 0,17 (0,19 – 0,32) 0,12 (0,20 – 0,27) 0,24 (0,17 – 0,78) 0,18 

FE PCS (%) 4,47 (0,45 – 9,42) 10,02 (1,07 – 24,18) 6,37 (0,10 – 12,73) 7,15 (0,51 – 23,44) 0,676 

 
 
 
 
 

Continua... 
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KDIGO 0 KDIGO 1 KDIGO 2 KDIGO 3  P 

FE HÁ (%) 13,94 (6,67 – 363) 131,43 (0,94 – 611,51) 43,59 (31,57– 220) 122,41 (63 – 1388) 0,38 

FE NA (%) 0,34 (0,08 – 0,77) 0,22 (0,12 – 0,35) 0,32 (0,13 – 0,63) 0,31 (0,17 – 0,48) 0,633 

FE UN (%) 23,59 (5,23 – 55,07) 13,38 (7,31 – 73,37) 15,00 (6,73 – 38,59) 6,61 (2,48 – 10,93) 0,098 

OSM (MOSM/L) 574 (518 – 755) 562 (379 – 889) 422 (352 – 567) 356 (336 – 407) 0,002 

U MCP-1 (PG/ML) 872(262,25– 1437) 825 (321,50 – 1718,50) 479,50 (153 – 1610) 2.810,50(497– 5336) 0,047 

TIMP-1 (PG/ML) 7,14 (2,67 – 425,81) 16,95 (4,29 – 51,34) 22,18 (7,50 -287,44) 19,18 (9,60 –425,81) 0,664 

UMOD (PG/ML) 78 (66 – 197,50) 96 (59 – 140) 56 (41 – 61) 78 (46 – 129,50) 0,350 

L. DNA(PG/ML) 16,78(12,66 – 17,96) 7,88 (6,02 – 11,47) 9,66 (5,89 – 20,47) 12,39 (7,03 – 16,23) 0,409 

 
Conclusão. 

 
plasma - P, urinário - U, cistatina - CYS, pró-encefalina - PENK, interleucina-18 - IL-18, molécula de lesão renal - KIM-1, gelatinase neutrófila 
associada à lipocalina - NGAL, glutationa S-transferase-pi - GST-pi, proteína de ligação de ácido graxo - L-FABP, alfa 1 microglobulina– 
a1-M, albumina - ALB, fração de excreção - Fe, sódio - Na, ureia - U, sulfato de p-creasol - PCS, hipurato - HA, osmolaridade – OSM, 
proteína quimiotática-1 de monócitos - MCP, inibidor de tecido de metaloproteinase-1 - TIMP-1, uromudolina – UMOD. 
 
Fonte: Elaborado pela autora
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Tabela 14 - Nível de expressão dos biomarcadores na determinação da IRA 
grave no pós-operatório de transplante hepático 

 
  

NÃO IRA/IRA LEVE IRA GRAVE  P 

P CYS (MG/L) 0,45 (0,39 – 0,56) 0,83 (0,41 – 2,15) 0,105 

PENK (PMOL/L) 81 (61,25 – 101,50) 161,45 (123 – 244) <0,0001 

U KIM-1 (PG/ML) 5,27 (1,76 – 16,51) 5,24 (3,44 – 13,69) 0,72 

U NGAL (NG/ML) 135 (51 – 552,5) 739 (1545 – 3722) 0,001 

P NGAL (NG/ML) 298 (182 – 442) 440 (299 – 756) 0,002 

U IL-18 (PG/ML) 132 (75 – 257,25) 1030 (290 – 1451) 0,005 

U CYS /CR (MG/G) 41 (17,75 – 358,9) 38,29 (15,73 – 147,54) 0,796 

GST-PI (PG/ML) 38,64 (22,73 – 1230) 63,85 (28,68 – 1445,75) 0,264 

L-FABP (PG/ML) 105,06 (37,50 – 768,67) 512,77 (81,30 – 2739) 0,017 

U A-1M /CR (MG/G) 0,36 (0,06 – 0,91) 0,55 (0,10 – 1,01) 0,30 

U ALB /CR (MG/G) 0,17 (0,02 – 0,39) 0,20 (0,11 – 0,48) 0,155 

FE PCS (%) 6,95 (0,18 – 14,42) 7,15 (0,27 – 16,09) 0,745 

FE HÁ (%) 26,71 (5,07 – 505,10) 119,29 (31,28 – 619,41) 0,16 

FE NA (%) 0,22 (0,15 – 0,53) 0,31 (0,11 – 0,48) 0,44 

FE UN (%) 12,74 (6,91 – 70,95) 8,04 (4,06 – 26,16) 0,098 

OSM (MOSM/L) 574 (511 – 785) 356 (337 – 407) <0,0001 

U MCP-1 (PG/ML) 759 (258 – 1541) 1.263 (440 – 4308) 0,11 

TIMP-1 (PG/ML) 7,94 (4,29 – 51,34) 22,46 (9,7 – 425,81) 0,022 

U UMOD (PG/ML) 85 (33,75 – 179,75) 64 (44,50 – 129,50) 0,815 

LESÃO DNA (PG/ML) 10,39 (6,82 – 17,37) 9,28 (6,13 – 15,87) 0,90 

 
plasma - P, urinário - U, cistatina - CYS, pró-encefalina - PENK, interleucina-18 - IL-18, 
molécula de lesão renal - KIM-1, gelatinase neutrófila associada à lipocalina - NGAL, 
glutationa S-transferase-pi - GST-pi, proteína de ligação de ácido graxo - L-FABP, alfa 
1 microglobulina– a1-M, albumina - ALB, fração de excreção - Fe, sódio - Na, ureia - U, 
sulfato de p-creasol - PCS, hipurato - HA, osmolaridade – OSM, proteína quimiotática-1 
de monócitos - MCP, inibidor de tecido de metaloproteinase-1 - TIMP-1, uromudolina – 
UMOD. 
 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 15 -  Valores da curva ROC AUC, valor de corte pelo ponto “J” index, 
sensibilidade e especificidade dos biomarcadores, na 
determinação da IRA grave, no pós-operatório de transplante 
hepático 

 
BM AUC IC VC S E P 

S CYS 0,720 (0,475 – 0,965) 0,46 0,70 0,80 0,09 

P PENK 0,828 (0,715 – 0,941) 119 0,80 0,90 <0,0001 

U KIM-1 0,522 (0,395 – 0,648) 3,37 0,70 0,43 0,723 

U NGAL 0,701 (0,592 – 0,811) 193 0,74 0,65 0,001 

P NGAL 0,686 (0,578 – 0,793) 332,5 0,68 0,65 0,002 

U IL-18 0,800 (0,621 – 0,979) 242,5 0,73 0,80 0,006 

U CYS 0,529 (0,322 – 0,735) 17,99 0,50 0,57 0,780 

GST-PI 0,410 (0,271 – 0,549) 21,67 0,60 0,30 0,224 

L-FABP 0,646 (0,53 -0,76) 137,38 0,75 0,56 0,017 

U A-1M 0,573 (0,387 – 0,759) 44,5 0,67 0,47 0,43 

U ALB 0,658 (0,480 – 0,836) 22,61 0,65 0,60 0,148 

FE NA 0,554 (0,415 – 0,693) 0,24 0,63 0,57 0,44 

FE U 0,388 (0,255 – 0,521) 10,07 0,42 0,42 0,098 

FE PCS 0,534 (0,338 – 0,731) 6,25 0,60 0,50 0,73 

FE HA 0,640 (0,440 – 0,839) 53,99 0,64 0,42 0,159 

OSM 0,079 (0,001 – 0,156) 525 0,11 0,32 <0,0001 

U MCP-1 0,622 (0,482 – 0,762) 440 0,76 0,45 0,113 

TIMP-1 0,64 (0,52 – 0,77) 11,49 0,75 0,57 0,023 

U UMOD 0,472 (0,237 – 0,707) 55 0,68 0,40 0,798 

LESÃO DNA  0,484 (0,272 – 0,696) 8,69 0,60 0,50 0,696 

 
plasma - P, urinário - U, cistatina - CYS, pró-encefalina - PENK, interleucina-18 - IL-18, 
molécula de lesão renal - KIM-1, gelatinase neutrófila associada à lipocalina - NGAL, 
glutationa S-transferase-pi - GST-pi, proteína de ligação de ácido graxo - L-FABP, alfa 
1 microglobulina – a1-M, albumina - ALB, fração de excreção - Fe, sódio - Na, ureia - U, 
sulfato de p-creasol - PCS, hipurato - HA, osmolaridade – OSM, proteína quimiotática-1 
de monócitos - MCP, inibidor de tecido de metaloproteinase-1 - TIMP-1, uromudolina – 
UMOD, área sob a curva- AUC, intervalo de confiança – IC, valor de corte – VC, 
sensibilidade – S, especificidade – E. 
 
Fonte: Elaborado pela autora 
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4.8 Desempenho de todos os biomarcadores de diagnóstico da IRA no 
transplante hepático  

 

4.8.1 Desempenho dos biomarcadores pela Árvore de Classificação e 

Regressão - CART 

 

 O desempenho dos vinte biomarcadores, descritos anteriormente, foi 

analisado juntamente, para avaliar o melhor preditor de IRA. A análise foi 

realizada através da Árvore de Classificação e Regressão (CART).  

 As varíaveis foram divididas em melhor performance por período: pré-

operatório e pós-operatório. No pré-operatório: a variável que melhor conseguiu 

classificar o grupo com IRA grave foi o PENK, com o valor de corte de >54,5 

pmol/l, apresentando sensibilidade de 95,16%, especificidade 27,03%, valor 

preditivo positivo (VPP) de 68% e valor preditivo negativo (VPN) de 77% (Tabela 

16). 

 
 
Tabela 16 -  Tabela da precisão do diagnóstico de IRA grave pelo PENK no pré-

operatório 
 

  PREDICTED CLASS PREDICTED 

Observed No Yes Accuracy Values 

NO 10 27 27,03% 76,92% 

YES 3 59 95,16% 68,60% 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Erro de coeficiente de validação cruzada – 38,38% 

 

 A Figura 6 demonstra a seleção dos pacientes conforme o nó à direita, com 

valor de corte (direita) <54,5 pmol/l (pacientes sem IRA/IRA leve) e à esquerda 

>54,5 pmol/l (pacientes com IRA grave) – uma precisão no diagnóstico de 69%. 
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Figura 6 -  Nível de concordância pela CART no diagnóstico da IRA grave pelo 
PENK pré-TH 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 No pós-operatório: as variáveis que melhor conseguiram classificar o grupo 

com IRA grave foram: PENK, OSM e TIMP-1. O PENK, com o valor de corte de 

>119,05 pmol/l, o OSM > 470 e o TIMP< 7,265 determinaram o grupo com IRA 

grave com sensibilidade de 80,95%, especificidade de 81,05%, valor VPP de 

87,93% e VPN de 71,43% (Tabela 16). 

 

 
Tabela 17 -  Tabela da precisão do diagnóstico de IRA grave pelo PENK, OSM 

e TIMP-1 no pós-operatório 
 

 
  PREDICTED CLASS PREDICTED 

OBSERVED No Yes Accuracy Values 

NO 10 27 27,03% 76,92% 

YES 3 59 95,16% 68,60% 

 

Nota: Erro de coeficiente de validação cruzada – 29% 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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  A Figura 7 demonstra a seleção dos pacientes conforme o nó à E, 

determinando o grupo com IRA grave, e à D, sem IRA/IRA leve. Observe que os 

pacientes com o PENK maior (119,05 pmol/l), mas com a OSM >470 mOsm/l e 

o TIMP <7,265 pg/ml formam um nó puro (8 pacientes) sem IRA/IRA leve. Agora, 

na determinação da IRA grave, os pacientes com valor de corte > de 119,05 

pmol/l e OSM < 470 mOsm/l tiveram precisão de 90% no diagnóstico de IRA 

grave. 

 
 

Figura 7 -  Nível de concordância pela CART no diagnóstico da IRA grave pelo 
PENK, OSM e TIMP-1 no pós-operatório 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.8.2 Desempenho dos biomarcadores pela regressão multivariada 

 

 As variáveis que apresentaram p=<0,05 na univariada no período pré-

operatório para determinação de IRA grave foram selecionadas, para se analisar 

a predição independente pela regressão logística. Foram selecionadas as 

variáveis: idade, tempo de anestesia, débito urinário, balanço hídrico, PENK, 

UNGAL, IL-18, L-FABP e MCP-1 (Tabela 18). 
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Tabela 18 -  Odds ratio dos BM preditores de IRA grave no pré-operatório 
 
 

BM OR IC P 

PENK 4,40 (1,40 – 13,88) 0,01 

UNGAL 2,46 (0,86 – 7,03) 0,09 

IL-18 8,85 (1,90 – 41,23) 0,005 

L-FABP 1,37 (0,48 – 3,95) 0,55 

MCP-1 2,66 (0,89 - 7,91) 0,07 

IDADE 0,96 (0,92 – 1,01) 0,12 

T. ANESTESIA 1,72 (1,20 – 2,47) 0,003 

BH 1,00 (1,00 – 1,00) 0,92 

DIURESE 0,99 (0,99 – 0,99) 0,004 

 
plasma - P, urinário - U, pró-encefalina - PENK, gelatinase neutrófila associada à 
lipocalina - NGAL, interleucina-18 - IL-18, proteína de ligação de ácido graxo - L-FABP, 
proteína quimiotática-1 de monócitos - MCP, tempo-T, balanço hídrico-BH, biomarcador 
– BM, odds ratio – OR, intervalo de confiança – IC. 
 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 A IL-18 se mostrou a melhor variável independente de IRA grave, com OR 

de 8,85. Também se destacou o PENK, com OR de 4,40. O L-FABP não 

alcançou significância estatística na regressão, enquanto UNGAL e MCP-1 

mostraram tendência de estratificar os grupos. Nas variáveis controle, o tempo 

de anestesia e a diurese também se apresentaram preditores de IRA, porém 

essas variáveis não estão disponíveis no período pré-operatório. 

 As variáveis que apresentaram p=<0,05 na univariada no período pós-

operatório, para determinação de IRA grave, foram selecionadas, para se 

analisar a predição independente pela regressão logística. Foram selecionadas 

as variáveis: idade, tempo de anestesia, débito urinário, balanço hídrico, PENK, 

UNGAL, PNGAL, IL-18, OSM e TIMP-1 (Tabela 19). 
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Tabela 19 -   Odds ratio dos BM preditores de IRA grave no pós-operatório 
 

BM OR IC P 

PENK 46,01 (5,55 – 384) <0,0001 

UNGAL 2,74 (0,95 – 7,92) 0,06 

PNGAL 2,71 (0,95 – 7,72) 0,06 

IL-18 4,80 (1,09 – 21,06) 0,04 

OSM 18,21 (3,31 – 100) 0,001 

TIMP-1 5,09 (1,57 – 16,54) 0,007 

IDADE 1,01 (0,93 – 1,10) 0,75 

T. ANESTESIA 1,54 (0,87 – 2,73) 0,13 

BH 1,00 (1,00 – 1,00) 0,33 

DIURESE 0,99 (0,99 – 1,00) 0,51 

 
plasma - P, urinário - U, pró-encefalina - PENK, gelatinase neutrófila associada à 
lipocalina - NGAL, interleucina-18 - IL-18, osmolaridade – OSM, inibidor de tecido de 
metaloproteinase-1 - TIMP-1, tempo-T, balanço hídrico-BH, biomarcador – BM, odds 
ratio – OR, intervalo de confiança – IC. 
 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 O PENK se mostrou a melhor variável independente de IRA grave, com OR 

de 46,01. Também se destacaram os BM: OSM, com OR de 18,21 e TIMP-1 OR 

de 5,09. Lembrando que esses três BM (PENK, OSM e TIMP-1) foram úteis para 

o diagnóstico da IRA grave pela CART. A IL-18 também apresentou ótimo OR 

de 4,80. 

 

 

4.9 Biomarcadores e os desfechos no transplante hepático  
 

 Foi avaliada a hipótese se um painel de BM de função, conforme o local 

afetado no néfron – [BM de filtração (P CYS C e PENK) ; BM de injúria (IL-18, 

KIM-1, NGAL e U CYS-C) BM de estresse oxidativo (GST-pi e L-FABP); BM de 

reabsorção glomerular (a-1M e U ALB); BM de secreção tubular (FeNa, FeU, 
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FePCS e FeHA), BM de concentração (osmolaridade), BM de fibrose (MCP e 

TIMP-1); BM de reserva tubular (UMOD) e BM de lesão de DNA] –, no 

perioperatório do transplante hepático (no pré-operatório e no pós-operatório até 

48 horas após o TH), pode ser uma ferramenta prognóstica para predizer a 

necessidade de TRS, em 1 semana, e a mortalidade, em 60 dias, no 

perioperatório de TH. 

 

 

4.9.1 Os biomarcadores e os desfechos no pré-operatório do transplante 

hepático  

 

 Os BM que tiveram relevância significativa (p=<0,05) para determinação da 

TRS no período pré-operatório, antes da cirurgia, foram: UNGAL, L-FABP e 

MCP-1. O UNGAL apresentou uma mediana de 159 (IC 49 – 435,25) no grupo 

com necessidade de TRS vs 28 (IC 17 – 127)ng/ml no grupo sem TRS (Gráfico 

9), com AUC de 0,71 (IC 0,59 – 0,84) p=0,003. O L-FABP apresentou maior 

elevação no grupo sem TRS, com uma mediana de 67,76 (IC 19 – 234) vs 8,94 

(IC 4,68 – 79,09) pg/ml, uma AUC baixa de 0,29 (IC 0,16 – 0,43) p=0,004. O 

MCP-1 obteve maior expressão no grupo com com TRS, com uma mediana de 

752 (IC 364 – 2414) vs 354 (IC 149 – 768) pg/ml no grupo sem TRS, com uma 

AUC de 0,68 (IC 0,54 – 0,81), p=0,02. 
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Gráfico 9 -  Diagrama de caixa, os grupos de TRS do UNGAL e a curva ROC 
AUC do UNGAL no grupo com necessidade de TRS no pré-
operatório 

 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 

 Os BM que tiveram relevância significativa (p=<0,05) para determinação da 

mortalidade no período pré-operatório, antes da cirurgia, foram: UNGAL, TIMP-

1, a1M e MCP-1. O UNGAL apresentou uma mediana de 127 (IC 39 – 526) no 

grupo de não sobreviventes vs 33 (IC 19 – 210)ng/ml no grupo dos 

sobreviventes, com AUC de 0,67 (IC 0,51 – 0,82) p=0,05. O TIMP-1 apresentou 

maior elevação no grupo de não sobreviventes, com uma mediana de 10,72 (IC 

6,01 – 19,31) vs 5,55 (IC 1,79 – 12,47) pg/ml, uma AUC baixa de 0,66 (IC 0,51 

– 0,81) p=0,06. O a1-M apresentou aumento no grupo de não sobreviventes, 

com uma mediana de 0,39 (IC 0,13 – 1,46) vs 0,07 (IC 0,03 – 0,50)mg/g no grupo 

dos sobreviventes, com uma AUC de 0,75 (IC 0,55 – 0,96), p=0,04. O MCP-1 

obteve maior expressão no grupo de não sobreviventes, com uma mediana de 

1.376 (IC 383 – 4.313) vs 466 (IC 180 – 1.151) pg/ml no grupo dos sobreviventes, 

com uma AUC de 0,69 (IC 0,54 – 0,85), p=0,04. 
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4.9.2 Os biomarcadores de filtração e os desfechos no pós-operatório de 

transplante hepático  

 

 O PENK apresentou ótimo desempenho para predizer necessidade de TRS 

(Gráfico 10), mostrando uma mediana no grupo sem TRS de 93,75 (IC 62 – 159) 

versus 194,44 (IC 143 – 311) pmol/l no grupo com necessidade de TRS, tendo 

alcançado uma AUC 0,76 (IC 0,63 - 0,89), com um ponto de corte 147,79 pmol/l, 

sensibilidade de 0,76 e especificidade de 0,75. O PENK encontrou maiores 

níveis de expressão em pacientes não sobreviventes, conforme Tabela 17, mas 

sem alcançar significância estatística. A P CYS não conseguiu predizer 

necessidade de TRS e mortalidade. 

 

 
Gráfico 10 -  Diagrama de caixa, os grupos de TRS do PENK e a curva ROC 

AUC do PENK no grupo com necessidade de TRS 
 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.9.3 Os biomarcadores de injúria e os desfechos no pós-operatório de 

transplante hepático  

 

 O UNGAL apresentou ótimo desempenho para predizer necessidade de 

TRS, com uma mediana de 135 (IC 51 – 507), no grupo sem TRS, e 1.559 (IC 

473 – 3917) ng/ml no grupo com TRS p <0,0001, AUC de 0,80 (IC 0,72 – 0,89), 

valor de corte de 158,5 ng/ml, sensibilidade de 97% e especificidade de 55% 
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(Gráficos 11). No plasma, também teve ótima performance, com uma mediana 

no pós-operatório de 287,5 (IC 191 – 438) no grupo sem TRS, e 669 (IC 368 – 

1662) ng/ml, no grupo com necessidade de TRS p<0,0001. 

 

 
Gráfico 11 -  Diagrama de caixa, os grupos de TRS do UNGAL e a curva ROC 

AUC do UNGAL no grupo com necessidade de TRS no pós-
operatório 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 Na determinação da mortalidade, o UNGAL conseguiu predizer, no pré-

operatório, o grupo de não sobreviventes, estádeterminação se manteve no 

período pós-operatório, com uma mediana de 210 (IC 79 – 1524) no grupo 

sobrevivente e 1364 (IC 283 – 3923) ng/ml no grupo não sobreviventes p=0,014, 

AUC 0,67 (CI 0,55 – 0,81), um valor de corte de 228,5 ng/ml, sensibilidade de 

85% e especificidade de 54%, p=0,014 (Gráficos 12). No plasma (P NGAL), 

houve elevação no grupo de não sobreviventes, mas não alcançou significância 

estatística (Tabela 18). 
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Gráfico 12 -  Diagrama de caixa, os grupos de sobreviventes do UNGAL e a 
curva ROC AUC do UNGAL no grupo de não sobreviventes 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 A IL-18 também foi um biomarcador de injúria em destaque nesta pequisa, 

pois apresentou ótima performance para determinar necessidade de TRS no 

pós-operatório, com uma mediana de 214,5 (IC 119 – 412), no grupo sem 

necessidade de TRS, e 1.116,5 (IC 298 – 1682) ng/ml, no grupo com 

necessidade de TRS -p=0,002 (Tabela 19), uma AUC de 0,795 (IC 0,64 – 0,95) 

– p=0,003, valor de corte de 309,5 pg/ml, sensibilidade de 79% e especificidade 

de 73% – Gráfico 13. A IL-18 encontrou maiores níveis de expressão em 

pacientes não sobreviventes, conforme Tabela 20, com uma mediana de 242,50 

(IC 125,25 – 910,25), no grupo de sobreviventes, versus 743 (IC 328,75 – 

1439,5) pg/ml no grupo dos não sobreviventes, p 0,05 e AUC de 0,73 (IC 0,56 – 

0,89), um valor de corte de 266,5 pg/ml, sensibilidade de 87,5% e especificidade 

de 54%. O KIM-1 e a U CYS-C apresentaram resultados semelhantes entre os 

grupos, tanto na predição da necessidadede TRS, quanto na mortalidade. 
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Gráfico 13 -  Diagrama de caixa, os grupos de TRS da IL-18 e a curva ROC AUC 
da IL-18 no grupo com necessidade de TRS 

 

 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.9.4 Os biomarcadores de estresse oxidativo e os desfechos no pós-operatório 

de transplante hepático  

 

 O GST-pi apresentou maior expressão em pacientes com TRS 822,23 (IC 

28,79 – 1443) vs 43,01 (IC 23,60 – 247,01) pg/ml sem TRS, p=0,041 , uma AUC 

de 0,626 (IC 0,50 – 0,75) - Gráfico 14. No grupo de não sobreviventes, também 

houve maior expressão de GST-pi mas sem significância estatística. 
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Gráfico 14 -  Diagrama de caixa, os grupos de TRS da GST-pi e a curva ROC 
AUC da GST-pi no grupo com necessidade de TRS 

 

 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 O L-FABP apresentou maior nível de expressão em pacientes com TRS 

923,74 (IC 156,94 – 3193) vs 212,28 (IC 50,86 – 931,55) sem TRS, p=0,012, 

uma AUC de 0,66 (IC 0,54 – 0,77) – Gráfico 15. No grupo de não sobreviventes, 

também houve maior expressão de L-FABP, mas sem significância estatística. 

 

 

Gráfico 15 -   Diagrama de caixa, os grupos de TRS da L-FABP e a curva ROC 
AUC da L-FABP no grupo com necessidade de TRS 

 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.9.5 Os biomarcadores de reabsorção e os desfechos no pós-operatório de 

transplante hepático  

 

 A a-1M se elevou no grupo com necessidade de TRS, com uma mediana 

de 0,72 (0,22 – 1,08), com TRS versus 0,28 (0,08 – 0,83) mg/g sem TRS, p=0,09. 

Na predição da mortalidade, também houve elevação do biomarcador, mas sem 

significância estatística . A U ALB não demonstrou diferenças entre os grupos de 

TRS e mortalidade (Tabelas 20 e 21). 

 

 

4.9.6 Os biomarcadores de secreção e os desfechos no pós-operatório de 

transplante hepático  

 

 A FeHA apresentou maior nível de expressão em pacientes com 

necessidade de TRS com uma mediana de 192,5 (98,28 – 1219) com TRS 

versus 32,33 (6,71 – 532,67) % sem TRS p=0,06. Na determinação da 

mortalidade, também houve elevação do biomarcador no grupo de não 

sobreviventes. A FePCS apresentou resultados semelhantes na determinação 

da TRS e da mortalidade em ambos os grupos (Tabela 20 e 21). A FeU 

apresentou ótimo desempenho para determinar os desfechos de necessidade 

de TRS e mortalidade. Na predição da necessidade de TRS, a FeU mostrou uma 

mediana no grupo sem TRS de 13,38 (IC 6,59 – 38,91) versus 7,26 (IC 2,84 – 

12,15)% com necessidade de TRS, p=0,018 alcançou uma AUC 0,33 (IC 0,21 - 

0,46) – Gráfico 16. A FeU encontrou menores níveis de expressão em pacientes 

não sobreviventes, conforme Tabela 20, com uma mediana de 6,15 (2,07 – 

10,14), no grupo de não sobreviventes, versus 11,44 (IC 6,62 – 34,35)% no grupo 

dos sobreviventes, p=0,048 e AUC de 0,33 (IC 0,18 – 0,48). A FeNa apresentou 

resultados semelhantes em ambos os grupos, tanto na predição da 

necessidadede TRS, quanto na mortalidade (Tabelas 20 e 21). 
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Gráfico 16 -  Diagrama de caixa, os grupos de TRS da FeU e a curva ROC AUC 
da FeU no grupo com necessidade de TRS 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Gráfico 17 -  Diagrama de caixa, os grupos de sobreviventes do FeU e a curva 
ROC AUC do FeU no grupo de não sobreviventes 

 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.9.7 O biomarcador de concentração e os desfechos no pós-operatório de 

transplante hepático  

 

 A OSM foi útil na determinação da necessidade de TRS e da mortalidade. 

A mediana do grupo com TRS foi de 337,5 (IC 331 – 353,5) vs 534 (IC 420 – 

725) mOsm/l sem TRS, com uma AUC de 0,017 (IC 0 – 0,045) p <0,0001 – 
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Gráfico 18. Na predição da mortalidade, também apresentou menor expressão 

em não sobreviventes 354 (IC 336 – 440,5) vs 490 (IC 373 – 618) em 

sobreviventes AUC 0,294 (IC 0,102 – 0,487) p=0,059 – Gráfico 19. 

 
 
Gráfico 18 -  Diagrama de caixa, os grupos de TRS da OSM e a curva ROC AUC 

da OSM no grupo com necessidade de TRS 
 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Gráfico 19 -  Diagrama de caixa, os grupos de sobreviventes da OSM e a curva 
ROC AUC da OSM no grupo de não sobreviventes 

 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.9.8 Outros biomarcadores e os desfechos no pós-operatório de transplante 

hepático  

 

 O MCP-1 se elevou no grupo com necessidade de TRS, com uma mediana 

de 3.976,50 (IC 727,25 – 5.370,50) com TRS vs 488 (IC 232 – 1.447) pg/ml sem 

TRS, uma AUC 0,803 (IC 0,69 - 0,92) p <0,0001 (Gráfico 20), com um ponto de 

corte 463 pg/ml, sensibilidade de 0,92 e especificidade de 0,49. Na predição da 

mortalidade, também houve elevação do BM, com uma mediana de 761 (IC 324 

– 1.654) em sobreviventes vs 5.030 (IC 814 – 6.000) pg/ml em não 

sobreviventes, uma AUC 0,76 (IC 0,58 – 0,95) p=0,004 (Gráfico 21/Tabelas 20 e 

21). O TIMP-1 foi maior no grupo com necessidade de TRS e em não 

sobreviventes, mas sem significância estatística. A lesão de DNA teve maior 

expressão em pacientes com TRS 13,96 (IC 7,97 – 20,81) vs 8,56 (IC 5,81 – 

11,99) sem TRS, p=0,046; não houve diferença entre os grupos de não 

sobreviventes. O UMOD apresentou menor expressão entre os pacientes com 

desfechos positivo de TRS e não-sobreviventes. 

 

 

Gráfico 20 -  Diagrama de caixa, os grupos de TRS do MCP-1 e a curva ROC 
AUC do MCP-1 no grupo com necessidade de TRS 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 21 -  Diagrama de caixa, os grupos de sobreviventes do MCP-1 e a curva 
ROC AUC do MCP-1 no grupo de não sobreviventes 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
Tabela 20 -  Nível de expressão dos biomarcadores na predição da TRS no pós-

operatório de transplante hepático 
 

 
SEM TRS COM TRS P 

P CYS (MG/L) 0,45 (0,33 – 0,91) 0,55 (0,43 – 1,78) 0,678 

PENK (PMOL/L) 93,75 (62 – 159) 194,44 (143 – 311) 0,001 

U KIM-1 (PG/ML) 5,27 (1,78 – 15,27) 5,24 (3,49 – 12,76) 0,565 

U NGAL (NG/ML) 135 (51 – 507) 1559 (473 – 3917) <0,0001 

P NGAL (NG/ML) 287,5 (191 – 438) 669 (368 – 1662) <0,0001 

U IL-18 (PG/ML) 214,5 (119 – 412) 1116,5 (298 – 1682) 0,002 

U CYS / CR (MG/G) 0,18 (0,01 – 0,33) 0,10 (0,002 – 0,44) 0,736 

GST-PI (PG/ML) 43,01 (23,60 – 247,01) 822,63 (28,79 – 1446) 0,041 

L-FABP (PG/ML) 212,28 (50,86 – 931,55) 923,74 (156,94 – 3193) 0,012 

U A-1M /CR (MG/G) 0,28 (0,08 – 0,83) 0,72 (0,22 – 1,08) 0,09 

U ALB /CR (MG/G) 0,17 (0,47 – 0,45) 0,22 (0,15 – 0,72) 0,30 

FE PCS (%) 7,76 (0,11 – 14,64) 6,93 (2,58 – 21,85) 0,34 

FE HÁ (%) 32,33 (6,71 – 532,67) 192,5 (98,28 – 1219) 0,06 

FE NA (%) 0,23 (0,11 – 0,59) 0,31 (0,22 – 0,39) 0,587 

FE U (%) 13,38 (6,59 – 38,91) 7,26 (2,84 – 12,15) 0,018 

Continua. 
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SEM TRS COM TRS P 

OSM (MOSM/L) 534 (IC 420 – 725) 337,5 (IC 331 – 353,5) <0,0001 

U MCP-1 (PG/ML) 488 (232 – 1447) 3976,50 (727 – 5371) <0,0001 

TIMP-1 (PG/ML) 16,29 (5,03 – 425,81) 25,99 (12,22 – 425,81) 0,139 

U UMOD (PG/ML) 78 (42,5 – 143) 64 (42 – 122) 0,755 

LESÃO DNA (PG/ML) 8,56 (5,81 – 11,99) 13,96 (7,97 – 20,81) 0,046 

Conclusão. 

 
plasma - P, urinário - U, cistatina - CYS, pró-encefalina - PENK, interleucina-18 - IL-18, 
molécula de lesão renal - KIM-1, gelatinase neutrófila associada à lipocalina - NGAL, 
glutationa S-transferase-pi - GST-pi, proteína de ligação de ácido graxo - L-FABP, alfa 
1 microglobulina – a1M, albumina - ALB, fração de excreção - Fe, sódio - Na, ureia - U, 
sulfato de p-creasol - PCS, hipurato - HA, osmolaridade – OSM, proteína quimiotática-1 
de monócitos - MCP, inibidor de tecido de metaloproteinase-1 - TIMP-1, uromudolina – 
UMOD. 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Tabela 21 -  Nível de expressão dos biomarcadores na predição da mortalidade 
no pós-operatório de transplante hepático 

 
 

SOBREVIVENTE NÃO SOBREVIVENTE P 

P CYS (MG/L) 0,46 (0,42 – 0,91) 0,83 (0,33 – 1,80) 0,617 

PENK (PMOL/L) 120,1 (73 – 205) 159,5 (100 – 337) 0,11 

U KIM-1 (PG/ML) 5,39 (2,35 – 15,04) 4,23 (2,8 – 9,49) 0,422 

U NGAL (NG/ML) 210 (79 – 1524) 1364 (283 – 3923) 0,014 

P NGAL (NG/ML) 335 (227 – 673) 619 (224,5 – 734,5) 0,49 

U IL-18 (PG/ML) 242,5 (125 – 910) 743 (329 – 1440) 0,005 

U CYS / U CR (MG/G) 0,174 (0,002 – 41) 0,13 (0,02 – 0,47) 0,897 

GST-PI (PG/ML) 53,73 (23,34 – 1446) 181,87 (34,39 – 1446) 0,127 

L-FABP (PG/ML) 261,40 (54,47 – 1201) 922,79 (156,97 – 3088) 0,168 

U A-1M / CR (MG/G) 0,38 (0,15 – 0,87) 0,55 (0,05 – 1,13) 0,732 

U ALB / CR (MG/G) 0,18 (0,05 – 0,35) 0,26 (0,14 – 1,37) 0,167 

FE PCS (%) 7,76 (0,16 – 19,25) 6,93 (2,08 – 13,51) 0,98 

FE HÁ (%) 56,75 (11,11 – 532,67) 165 (31,57 – 9776) 0,335 

 
Continua. 
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SOBREVIVENTE NÃO SOBREVIVENTE P 

FE NA (%) 0,24 (0,11 – 0,49) 0,33 (0,25 – 0,49) 0,282 

FE UN (%) 11,44 (6,62 – 34,35) 6,15 (2,07 – 10,14) 0,048 

OSM (MOSM/L) 490 (IC 373 – 618) 354 (IC 336 – 440,5) 0,059 

U MCP-1 (PG/ML) 761 (324 – 1654) 5030 (814 – 6000) 0,004 

TIMP-1 (PG/ML) 716,37 (5,92 – 333,56) 35,84 (1191 – 425,81) 0,105 

U UMOD (PG/ML) 78 (50 – 137) 49 (36,50 – 77,50) 0,179 

LESÃO DNA (PG/ML) 9,66 (6,21 – 16,23) 8,39 (6,06 -17,13) 0,743 

Conclusão. 

 
plasma - P, urinário - U, cistatina - CYS, pró-encefalina - PENK, interleucina-18 - IL-18, 
molécula de lesão renal - KIM-1, gelatinase neutrófila associada à lipocalina - NGAL, 
glutationa S-transferase-pi - GST-pi, proteína de ligação de ácido graxo - L-FABP, alfa 
1 microglobulina – a1M, albumina - ALB, fração de excreção - Fe, sódio - Na, ureia - U, 
sulfato de p-creasol - PCS, hipurato - HA, osmolaridade – OSM, proteína quimiotática-1 
de monócitos - MCP, inibidor de tecido de metaloproteinase-1 - TIMP-1, uromudolina – 
UMOD. 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.10 O desempenho de todos os biomarcadores e os desfechos no 
transplante hepático  

 

 

4.10.1 Desempenho dos biomarcadores pela Árvore de Classificação e 

Regressão - CART 

 

 O desempenho dos vinte biomarcadores, descritos anteriormente, foi 

analisado juntamente, para avaliar o melhor preditor de necessidade de TRS e 

mortalidade. A análise foi realizada através da Árvore de Classificação e 

Regressão (CART).  

 As variáveis foram divididas em melhor performance por período: pré-

operatório e pós-operatório. No pré-operatório: as variáveis que melhor 

conseguiram classificar o grupo com necessidade de TRS foram o UNGAL e a 
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L-FABP – juntas apresentaram sensibilidade de 35,29%, especificidade 96,92%, 

VPP de 85,74% e VPN de 74,12%. 

 A Figura 8 demonstra a seleção dos pacientes conforme o nó à esquerda, 

com valor de corte de 43 ng/ml. A L-FABP <13,765 apresentou precisão no 

diagnóstico de 75,76%. 

 

 

Figura 8 -  Nível de concordância pela CART na predição de TRS 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 

 No pós-operatório: a variável que melhor conseguiu classificar o grupo com 

necessidade de TRS foi a OSM, o valor de corte de >383,5 mOsm/l, apresentou 

uma sensibilidade de 62%, especificidade 94%, VPP de 84% e VPN de 83%. 

 

 A Figura 9 demonstra a seleção dos pacientes conforme o nó à esquerda, 

determinando o grupo com necessidade de TRS. Os pacientes com o OSM 

menor >383,5 mOsm/l apresentaram precisão na predição de TRS de 83%. 
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Figura 9 -  Nível de concordância pela CART na predição de TRS no pós-
operatório 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 

 Na predição da mortalidade no pré-operatório, o L-FABP foi a variável de 

escolha pela CART, pois apresentou sensibilidade de 25%, especificidade 97%, 

VPP de 71% e VPN de 83% (Figura 10). O nó à esquerda, com valor de corte 

4,25 pg/ml, teve precisão no diagnóstico de 82,83%. 

 

Figura 10 -  Nível de concordância pela CART na predição de mortalidade no 
pré-operatório 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Na predição da mortalidade no pós-operatório, o MCP-a foi a variável de 

escolha pela CART, pois apresentou sensibilidade de 33%, especificidade 96%, 

VPP de 70% e VPN de 84% (Figura 11). O nó à esquerda, com valor de corte 

4.677,5 pg/ml, teve precisão no diagnóstico de 83%. 

 

 

Figura 11 -  Nível de concordância pela CART na predição de mortalidade no 
pós-operatório 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.10.2 Desempenho dos biomarcadores pela regressão multivariada 

 

 Foram selecionadas as variáveis que apresentaram p=<0,05 na univariada, 

no pré-operatório para a determinação da necessidade de TRS, para analisar a 

predição independente pela regressão logística. Foram selecionadas as 

variáveis: idade, tempo de anestesia, débito urinário, balanço hídrico, UNGAL, 

L-FABP e MCP-1 (Tabela 22). 

 

 

 

 



 
Resultados  | 139 

   

Tabela 22 -  Odds ratio dos BM preditores de necessidade de TRS no pré-
operatório 

 

BM OR IC P 

UNGAL 4,45 (1,43 – 13,83) 0,01 

L-FABP 1,15 (0,36 – 3,70) 0,82 

MCP-1 2,65 (0,89 – 7,92) 0,08 

IDADE 0,99 (0,95 – 1,04) 0,73 

T. ANESTESIA 1,17 (0,88 – 1,57) 0,28 

BH 1,00 (1,00 – 1,00) 0,03 

DIURESE 0,99 (0,99 – 1,00) 0,02 

 
plasma - P, urinário - U, gelatinase neutrófila associada a lipocalina - NGAL, proteína de 
ligação de ácido graxo - L-FABP, proteína quimiotática-1 de monócitos – MCP, tempo-
T, balanço hídrico-BH, biomarcador – BM, odds ratio – OR, intervalo de confiança – IC. 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 O UNGAL apresentou-se como o BM com a melhor predição de 

necessidade de TRS, com OR de 4,45, seguido do MCP-1, com OR de 2,65, 

mas teve um p= 0,08. Nas variáveis controle, o BH e a diurese também se 

apresentaram preditores de IRA, porém essas variáveis não estão disponíveis 

no período pré-operatório. 

 As variáveis que apresentaram p=<0,05 na univariada, para determinação 

da mortalidade no pré-operatório, foram selecionadas, para se analisar a 

predição independente pela regressão logística. Foram selecionadas as 

variáveis: idade, tempo de anestesia, débito urinário, balanço hídrico, UNGAL, 

TIMP-1, a1M e MCP-1 (Tabela 23). 
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Tabela 23 -  Odds ratio dos BM preditores de mortalidade no pré-operatório 
 

 
BM OR IC P 

UNGAL 2,33 (0,63 – 8,65) 0,21 

TIMP-1 3,50 (0,94 – 12,98) 0,06 

A1M 2,07 (0,41 – 10,45) 0,38 

MCP-1 1,29 (0,37 – 4,55) 0,68 

IDADE 0,99 (0,94 – 1,05) 0,78 

T. ANESTESIA 1,74 (1,25 – 2,43) 0,001 

BH 1,00 (1,00 – 1,00) 0,23 

DIURESE 0,99 (0,99 – 1,00) 0,16 

 
plasma - P, urinário - U, gelatinase neutrófila associada à lipocalina - NGAL, inibidor de 
tecido de metaloproteinase-1 - TIMP-1, alfa 1 microglobulina- a1M, proteína 
quimiotática-1 de monócitos – MCP, tempo-T, balanço hídrico-BH, biomarcador – BM, 
odds ratio – OR, intervalo de confiança – IC. 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 Dos BM selecionados, nenhum alcançou significância estatística p =<0,05. 

O BM com melhor predição de mortalidade na regressão foi o TIMP-1, com OR 

de 3,50, p=0,06. Nas variáveis controle, o tempo de anestesia foi preditor 

independente de mortalidade, com OR de 1,74.  

 As variáveis que apresentaram p=<0,05 na univariada, para determinação 

da necessidade de TRS, foram selecionadas, para se analisar a predição 

independente pela regressão logística. Sendo assim, foram selecionadas as 

variáveis: idade, tempo de anestesia, débito urinário, balanço hídrico, PENK, 

UNGAL, PNGAL, IL-18, GST-pi, L-FABP, FeU, OSM, MCP-1 e lesão DNA 

(Tabela 24). 

 
 
 

 

 



 
Resultados  | 141 

   

Tabela 24 -   Odds ratio dos BM preditores de necessidade de TRS no pós-
operatório 

 

 
BM OR IC P 

PENK 15,10 (1,90 – 120) 0,01 

UNGAL 10,45 (2,05 – 53,35) 0,005 

PNGAL 3,643 (1,13 – 11,8) 0,03 

IL-18 2,657 (0,79 – 9,43) 0,13 

GST-PI 2,25 (0,65 – 7,78) 0,20 

L-FABP 5,008 (1,56 – 16,02) 0,007 

FEU 3,85 (1,10 – 13,44) 0,035 

OSM 5,68 (1,35 – 23,78) 0,01 

MCP-1 6,81 (1,10 – 13,44) 0,003 

LESÃO DNA 4,33 (1,11 – 16,89) 0,003 

IDADE 0,96 (0,88 – 1,04) 0,36 

T. ANESTESIA 1,47 (0,96 – 2,25) 0,07 

BH 1,00 (1,00 – 1,00) 0,01 

DIURESE 0,99 (0,99 – 1,00) 0,09 

 
plasma - P, urinário - U, pró-encefalina - PENK, gelatinase neutrófila associada à 
lipocalina – NGAL, interleucina-18 - IL-18, glutationa S-transferase-pi - GST-pi, proteína 
de ligação de ácido graxo - L-FABP, fração de excreção ureia (FeU), osmolaridade – 
OSM, proteína quimiotática-1 de monócitos - MCP, tempo-T, balanço hídrico-BH, 
biomarcador – BM, odds ratio – OR, intervalo de confiança – IC. 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 Novamente, o PENK se apresentou como o BM com a melhor predição de 

necessidade de TRS (Tabela 24), com OR de 15, seguido do UNGAL, com OR 

de 10 – sendo, portanto, os melhores preditores independentes de TRS. Outros 

BM também apresentaram resultados promissores, como: PNGAL, L-FABP, 

FeU, OSM, MCP-1 e lesão DNA.  
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Tabela 25 -  Odds ratio dos BM preditores de mortalidade no pós-operatório 
 

BM OR IC P 

UNGAL 12,52 (1,14 – 137) 0,04 

IL-18 3,63 (0,82 – 16,04) 0,09 

FEU 4,44 (0,71 – 27,73) 0,11 

OSM 1,82 (0,14 – 23) 0,64 

MCP-1 25,53 (2,32 – 281) 0,008 

IDADE 1,00 (0,95 – 1,07) 0,78 

T. ANESTESIA 1,62 (1,14 – 2,30) 0,007 

BH 1,00 (1,00 – 1,00) 0,60 

DIURESE 0,99 (0,99 – 1,00) 0,28 

 
plasma - P, urinário - U, gelatinase neutrófila associada à lipocalina - NGAL, interleucina-
18 - IL-18, fração de excreção uréia (FeU), osmolaridade – OSM, proteína quimiotática-
1 de monócitos - MCP, tempo-T, balanço hídrico-BH, biomarcador – BM, odds ratio – 
OR, intervalo de confiança – IC. 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 O número de variáveis que conseguiram determinar a mortalidade na 

univariada reduziu-se consideravelmente. Foram cinco BM, comparados às que 

conseguiram determinar necessidade de TRS: dez. Na regressão logística, 

apenas dois BM se mostraram preditores independentes de mortalidade; foram 

o MCP-1, também escolhido pela CART, e o UNGAL, com OR, respectivamente, 

de 25,53 e 12,52 (Tabela 25). 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

5. DISCUSSÃO
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 A presente tese amplia o conceito de visão do diagnóstico da IRA, pelo qual 

verifica-se que a maioria das publicações tem foco na função de filtração. Nosso 

objetivo foi avaliar para além da filtração renal e dos biomarcadores de injúria, 

avaliando outros segmentos do néfron – como a permeabilidade glomerular, o 

estresse oxidativo, a secreção tubular, a concentração, a reserva renal e a 

fibrose.  

 Sobre alguns biomarcadores, como PCS e HA, só tinham sido publicados 

no cenário da doença renal crônica, levantando dúvidas sobre a sua utilidade 

clínica na IRA. Além disso, a questão sobre o uso dos BM para predizer 

desfechos, como a necessidade de diálise e a mortalidade, permanece obscura. 

Esta tese tentou responder a essas e outras questões dentro do cenário do 

transplante hepático (TH). 

 O cenário do TH é validado para diagnóstico da IRA, devido à alta 

incidência da patologia durante e após TH. Estudos anteriores mostraram a 

capacidade de avaliar biomarcadores para diagnóstico de IRA no TH 51-56, 

contudo, notamos que nosso estudo é a maior coorte e tem mais biomarcadores 

avaliados do que publicações prévias. 

 A incidência da IRA no nosso estudo foi alta, de 89%; isto pode ser 

explicado parcialmente devido à gravidade da nossa coorte, a qual apresentou 

um escore de MELD alto, de 29 – superior ao encontrado em outros estudos 

norte-americanos, que ficam em torno de 21 51,53. 

 Este trabalho utilizou o critério KDIGO para o diagnóstico da IRA, tendo 

sido avaliada a função renal em até 7 dias. Estudos prévios com o uso de 

biomarcadores no cenário do transplante hepático utilizaram o AKIN 52, 56, 57, o 

RIFLE 51, 53, 54, 55 e poucos utilizaram o KDIGO. Baron et al.58 utilizaram o KDIGO, 

porém foi avaliado apenas em 48 horas. A avaliação em 7 dias permite uma 

visão mais ampliada do diagnóstico da IRA no transplante hepático, evitando 

uma possível subnotificação, resultando de uma avaliação de falso negativo do 

biomarcador. Recentemente, o grupo ICA modificou a subclassificação do 

critério KDIGO, dividindo o KDIGO 1 em 1-A e 1-B, devido estudos terem 

evidenciado desfechos diferenciais entre os grupos, nosso estudo também 

utilizou esta subclassificação 8, 9.  



 
Discussão  | 20 
 
 

 

 A nossa coorte categorizou os pacientes em dois grupos, realizando um 

grupo com maior gravidade, o qual foi formado por KDIGO 1-B, 2 e 3. Estudos 

prévios com biomarcadores também escolheram analisar apenas a IRA 

moderada e grave – como no estudo FROG ICU 59, com 2.087 pacientes 

incluídos, que avaliou os BM de parada do ciclo celular, e o artigo de Kashani et 

al. 60, com 728 pacientes, no qual também se avaliou apenas a IRA moderada e 

grave, em 233 pacientes (14%). No cenário do transplante hepático, outros 

estudos também utilizaram esta categorização 58,61. 

 Embora a aplicação dos sistemas de classificação para IRA tenha 

melhorado o diagnóstico, o reconhecimento clínico precoce da IRA ainda é um 

desafio, pois os aumentos na creatinina sérica podem ser tardios e o baixo débito 

urinário nem sempre está presente. Diante das limitações no diagnóstico atual, 

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. 
 Existem inúmeros potenciais BM estudados na literatura, tornando difícil a 

escolha de alguns. Um dos motivos de haver tantos BM é devido à complexidade 

do néfron, que não permite que apenas um BM isolado responda a todas as 

questões sobre a precocidade no diagnóstico, o tipo de IRA, o local afetado etc. 

, por isto, se fala de um painel de BM. Este trabalho abordou alguns BM conforme 

sua função ao longo do néfron (Figura 1). Adicionalmente, é importante enfatizar 

que poucos estudos avaliaram a utilidade clínica prognóstica dos biomarcadores, 

sendo que alguns BM, dos utilizados na presente tese, ainda não foram utilizados 

na literatura para avaliação de desfechos, como necessidade de TRS e 

mortalidade, tornando os resultados apontados inovadores.  

 A filtração glomerular é uma importante função do néfron, assim como a 

mais comentada e difundida na literatura, com inúmeras fórmulas que a estimam 

baseadas na Scr. Encontrar um novo biomarcador neste campo pode preencher 

as lacunas da Scr em relação as suas limitações. A cystatina C é um biomarcador 

com melhor acurácia do que a Scr, visto que não é influenciada por sexo, raça 

ou massa muscular, também não é afetada pela bilirrubina – comum no paciente 

cirrótico 62. Neste estudo, não foi encontrada predição da cystatina-C entre os 
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períodos pré e pós-operatórios, assim como não foi possível determinar a IRA 

grave, nem desfechos de TRS e mortalidade.  

 Estudos prévios 63-66, incluindo pacientes cirróticos, também não 

alcançaram bons resultados com o uso da cystatina C. Isto pode ser 

parcialmente explicado pelo uso de imunossupressores, como glicocorticoides, 

que alteram a produção da cystatina C, sendo que o estado de inflamação 

também pode contribuir 67-69. Além disso, nas comorbidades, 13% da coorte 

tinham hipotiroidismo – o que diminui a produção de cystatina C 70-72. No estudo 

de Sirota et al.54, no cenário do transplante hepático, a cystatina C plasmática 

também falhou na determinação da IRA. 

 A proencefalina (PENK) é um biomarcador mais recente de lesão na 

filtração glomerular, o qual, diferentemente da cystatina C, não é influenciado 

pela inflamação 73-74. Nossos resultados, apontam para uma excelente 

performance deste BM na análise univariada, com elevação entre o período pré 

81,8 (IC 55 – 125,5) e o pós-operatório 123,9 (IC 75,5 – 218,28) pmol/l p<0,0001, 

capacidade de determinar a IRA grave mediana de 161,45 (122,85 - 294,03) vs 

81 (IC 61,25 - 101,50) pmol/l no grupo não IRA/IRA leve, assim como na 

determinação da gravidade da IRA, elevando seu nível de expressão conforme 

o estadiamento KDIGO 1, mediana de 75,50 (CI 57,75 – 118,88) e KDIGO 3 

178,67 (145,60 – 299,25) pmol/l.  

 Existem poucos estudos prévios com o uso da PENK no cenário da IRA e 

nenhum em pacientes cirróticos ou em transplante hepático. Os estudos em 

destaque usando PENK foram em pacientes sépticos. Em 2015, de Marino et al. 
75, com 101 pacientes sépticos, no qual a PENK foi associada 

independentemente com o diagnóstico de IRA. Conforme o estadiamento do 

RIFLE, houve aumento da sua expressão (p=0,001). No estudo de 2017, de Kim 

et al.76, com uma coorte maior, de 167 pacientes, o nível da PENK se elevou 

conforme a gravidade da sepse. Foi encontrado valor de corte, para o 

diagnóstico de IRA, de 154,5 pmol/l, com uma AUC de 0,73 (IC 0,65 – 0,79). 

Neste trabalho, o valor de corte foi de 119,05 pmol/l e a AUC 0,828 (IC 0,715 – 

0,941) foi superior ao relatada nos estudos prévios, com sensibilidade de 0,80 e 

especificidade de 0,90. Além disso, foi considerado o melhor BM na 

determinação da IRA grave, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório 
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pela CART. A regressão apresentou OR de 4,40 (IC 1,40 – 13,88) p=0,01, no 

pré-operatório, e 46,01 (IC 5,55 – 384) p<0,0001, no pós-TH. 

 Em 2018, ainda no cenário da sepse, em um estudo com 978 pacientes 

incluídos 77, a PENK foi um bom determinante de IRA. O estudo também analisou 

desfechos, como necessidade de TRS e mortalidade. Foi encontrado odds ratio 

de 4,0 (IC 3,0 - 5,4), para necessidade de TRS na UTI, e de 1,5 (IC 1,2 - 1,8), 

para mortalidade em 90 dias. Nosso estudo também demonstrou que a PENK 

pode determinar defechos, como a necessidade de TRS, com uma mediana de 

93,75 (IC 62 – 159), no grupo sem necessidade de TRS, e 194,44 (IC 143 – 311) 

p 0,001, OR de 15,10 (IC 1,90 – 120) p=0,01, no grupo com necessidade de 

TRS, mas não foi possível determinar a mortalidade em 60 dias.  

 Os estudos reportados anteriormente 75, 76 ,78, 59, assim como o estudo 

multicentrico de Hollinger et al. 77, avaliaram o PENK com uma coleta única e 

apenas este biomarcador isolado. O nosso estudo avaliou três períodos, sendo 

pré-operatório, 24 e 48 horas após o transplante (apresentando, na tese, o valor 

máximo entre esses dois períodos) e também comparou com os demais 20 

biomarcadores.  

 O NGAL é o biomarcador mais estudado em diversos cenários, incluindo 

no transplante hepático. Estudos prévios reportaram a habilidade do NGAL de 

determinar a IRA 51 –56,79,80. O desempenho desse biomarcador no nosso estudo 

foi tão relevante que foi possível publicar um artigo original, em 2019, assim 

como divulgar um capítulo de livro, em 2020, relatando as principais facetas do 

NGAL 45, 47. Nossos achados demonstram a superioridade do U NGAL para 

determinar a IRA e outros desfechos, sua melhor habilidade pode ser explicada 

devido ao U NGAL ser liberado primeiro na urina, sendo que a análise 

compreendeu apenas as primeiras 48 horas após o transplante. Apesar disto, o 

P NGAL também tem papel importante, visto que pacientes sem diurese podem 

se beneficiar desse biomarcador, incluindo o momento de iniciar a terapia renal 

substutiva, que é uma dúvida constante na prática clínica. 

 De acordo com uma recente revisão sistemática 81, do uso do NGAL no 

cenário do transplante hepático para o diagnóstico da IRA, os intervalos 

relatados para as melhores AUC foram 0,54 - 0,86, para P NGAL, e 0,5 - 0,83, 

para U NGAL. Nosso estudo, encontrou valor de AUC, para o P NGAL,de 0,69 
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(IC 0,58 – 0,79) p=0,002 e, para o UNGAL, de 0,70 (IC 0,59 – 0,81) p=0,001 no 

diagnóstico da IRA grave. Adicionalmente, o UNGAL apresentou OR de 10,45 

(IC 2,05 – 53,35) p=0,005.  

 Apesar de haver vários artigos com biomarcador em transplante hepático, 

os trabalhos falharam na avaliação dos desfechos de necessidade de TRS e 

mortalidade. Nosso estudo, o UNGAL conseguiu prever a necessidade de TRS 

e mortalidade no período pré-operatório, antes da cirurgia. Não foi encontrado 

estudo com resultado semelhante, no cenário do transplante hepático, para 

comparar nossos achados. Entretanto, em crianças submetidas ao bypass 

cardiopulmonar, 82 foram avaliadas a necessidade de TRS e a mortalidade, 

encontrando uma AUC 2 horas após o bypass cardiopulmonar, respectivamente, 

de 0,86 e 0,91; entretanto, o número de eventos foi pequeno: 4 necessitaram de 

TRS e 3 não sobreviveram. Na recente meta-análise de Klein et al.83, incluindo 

1.696 pacientes, com número de eventos suficiente, 7 – 50% da coorte com 

necessidade de TRS, foi encontrada uma AUC de 0,73 (IC 0,68 – 0,78). Achados 

semelhantes foram encontrados com o U NGAL, no nosso estudo, com AUC de 

0,80 (IC 0,72 – 0,89) p <0,0001, se revelando preditor independente de TRS, 

com OR de 4,45 (IC 1,43 – 13,83) p=0,01, no pré-operatório, e 2,74 (IC 0,95 – 

7,92) p=0,06, no pós-TH. Também foi a primeira variável de escolha pela CART, 

para a determinação da TRS no pré-operatório. Junto com OSM e TIMP-1, 

alcançaram precisão de 80% dos pacientes que precisariam de TRS.  

 Os demais biomarcadores de injúria estudados, como a U CYS-C e o KIM-

1, não foram determinantes de IRA e de outros desfechos, como necessidade 

de TRS e mortalidade. Como abordado previamente, os fatores de confusão da 

CYS-C podem influenciar a expressão da U CYS-C. Adicionamente, o estudo de 

Tsuchimoto et al.57 não conseguiu determinar a IRA por CYS-C urinária após o 

transplante hepático em 31 pacientes. 

 Quando avaliou-se uma coorte pequena 79 , com 16 crianças submetidas 

ao transplante hepático, o KIM-1 obteve significância estatística 24 horas após o 

transplante, com uma mediana 629,19 vs 235 p=0,02. No nosso estudo, o KIM-

1 não determinou a IRA. Não foram encontrados outros estudos com uso desse 

biomarcador no cenário do transplante hepático, além do trabalho de Fuhrman 

et al. 79 reportado neste parágrafo. 
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 A IL-18 foi um biomarcador de destaque neste estudo, tendo sido possível 

determinar o grupo com IRA grave, a necessidade de TRS e a mortalidade. No 

estudo de Sirota et al.54, com 40 pacientes submetidos a transplante hepático, a 

IL-18 também permitiu bons resultados na determinação da IRA, com a mediana 

de 0 (IC 0 – 42,73) sem IRA e 883 (IC 0 – 5024,4) com IRA, p = 0,0449 e AUC 

de 0,742. 

 O GST-pi é uma enzima citosólica solúvel em citocromo, que desempenha 

um papel de desintoxicação dos radicais livres, sendo produzida no túbulo 

distal do néfron 84. Como um eliminador de radicais livres, o GST pode ajudar 

as células epiteliais tubulares a resistir às condições estressantes. Assim, seus 

valores foram associados ao desenvolvimento de IRA, à necessidade de diálise 

e à mortalidade 85. Nosso estudo revelou predição de diálise pela GST-pi com 

uma mediana de 43,01 sem TRS vs 822,63 com TRS, uma AUC de 0,63 (IC 

0,50 – 0,75) p=0,04. Estudos prévios, reportaram essa habilidade 86, pois 

indivíduos nefropatas em pré-diálise apresentaram prevalência menor de 

superexpressão de GST – quando comparados aos pacientes em HD (20% vs. 

72%) 87. No cenário do TH, estudo prévio com o GST-pi apresentou um pobre 

desempenho 56. 

 O L-FABP é uma proteína de 14kDa que participa do transporte dos ácidos 

graxos para as mitocôndrias e para os peroxissomos, em que serão 

metabolizados, reduzindo o estresse oxidativo. As L-FABP não são detectadas 

normalmente na urina, mas deixam de ser reabsorvidas por endocitose, 

aumentando sua expressão em células epiteliais tubulares proximais, em 

situações de lesão renal determinadas por isquemia ou estresse oxidativo no 

túbulo renal 88. 

 Em uma coorte com 31 pacientes submetidos ao TH 57, o L-FABP foi maior 

em pacientes com IRA do que sem IRA, com uma AUC 0,63 (CI 95% 0,51 - 0,76), 

p=0,04, valor de corte de 91,3 ng/mg, sensibilidade de 35% e especificidade de 

97%. No nosso estudo, a L-FABP apresentou maior expressão no grupo com 

IRA grave 512,77 vs 105,06 pg/ml sem IRA/IRA leve, p=0,017, uma AUC de 0,65 

(IC 0,53 -0,76), valor de corte de 137,38 pg/ml, sensibilidade de 75 e 

especificidade de 56%. No estudo de Siew et al. 89, com 380 pacientes 

criticamente enfermos, o L-FABP urinário foi preditor independentemente de 
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necessidade de diálise – OR 2,36 (1,30 - 4,25 ). No nosso estudo, o L-FABP 

predizeu a necessidade de TRS, com uma AUC de 0,66 (IC 0,54 – 0,77). 

Também foi preditor independentemente de necessidade de diálise – OR 5,01 

(1,56 – 16,02) p=0,0007. 

 Os biomarcadores de reabsorção glomerular, representados neste estudo 

por a1m e U ALB, não foram preditores de gravidade da IRA, nem de 

necessidade de TRS. Estudos prévios, no cenário da IRA com o uso da a1m, 

não foram encontrados. A avaliação deste BM na literatura se concentra em 

pacientes com DRC e na predição de doença cardiovascular 90,91. Nosso estudo, 

revelou que o a1M foi preditor de mortalidade apenas no pré-operatório, na 

univariada AUC de 0,75 (IC 0,55 – 0,96), mas o resultado não se sustentou na 

regressão múltipla. A U ALB é reconhecida como um marcador confiável da 

lesão renal devido à sua presença na urina refletir alteração na reabsorção 

glomerular, sendo utilizada como referência no diagnóstico da DRC – mas, nosso 

estudo não mostrou aplicabilidade para determinar os desfechos.  

 Apesar de a capacidade de secreção fornecer informações tão ou mais 

importantes que a filtração, existem poucos estudos avaliando esta função. Um 

dos motivos para isto é a dificuldade de coletar um clearance (24 horas), em uma 

urina que deverá ser armazenada corretamente, visto que, na sua maioria, os 

biomarcadores de secreção são metabólitos. O estudo de Garimella et al.92 

comparou coletas isoladas com amostras de 24 horas e revelou que é possível, 

em uma coleta única, avaliar a secreção tubular pela fração de excreção, 

coletando amostras de urina e sangue – isto estimaria o clearance da substância 

com segurança.  

 Existem alguns solutos urêmicos utilizados para avaliar a função de 

secreção. Eles são substratos conhecidos como transportadores de ânions 

orgânicos (OAT) e transportadores de cátions orgânicos (OCT), como: HA, PCS, 

sulfato de indoxil, pre-creasol, ácido úrico, entre outros 93. Em nosso estudo, 

foram utilizados os biomarcadores PCS e HA. Ambos reduziram seu nível, entre 

os períodos pré e pós-operatórios, provalvemente refletindo a redução na 

capacidade secretora do rim no pós-operatório (p< 0,0001). Infelizmente, não foi 

possível fazer associação da FePCS e da FeHA com a gravidade da IRA. A 

FeHA apresentou maior expressão no grupo com necessidade de TRS, com uma 
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mediana de 192,5 (IC 98,28 – 1.219) versus 32,33 (IC 6,71 – 532,67) % sem 

TRS, valor de p=0,06, refletindo talvez a recuperação da função renal e o 

aumento da capacidade secretora no grupo em TRS. Como relatado 

anteriormente, existem poucos estudos avaliando esta função, porém, no estudo 

de Dicey et al. 94, avaliando HA, cinamoilglicina, PSC e sulfato de indoxil, em 298 

pacientes com doença renal, o HA e o PCS foram associados à mortalidade 

independentemente da eTFG e da albuminúria. Neste trabalho, não foi possível 

predizer a mortalidade por esses biomarcadores. 

 Os biomarcadores abordados neste estudo, até o momento, ainda não 

estão disponíveis na prática clinica diária; entretanto, a avaliação da bioquímica 

urinária está. Estes parâmetros (FeNa e FeU) são utilizados para diferenciar a 

IRA intrínseca da IRA pré-renal. Baseado na premissa de que túbulos intactos 

reabsorvem sódio/ureia e túbulos lesionados não, a fração de excreção de sódio, 

é utilizada desde da década de 1970 43,95. O diagnóstico diferencial é importante, 

pois pode determinar o ínicio da TRS precoce ou indicar o tratamento para 

reverter a IRA pré-renal com a administração de fluídos. A discussão sobre o 

valor de corte é extensa, sendo que, para a FeNa, é de 1% e na FeU é de 35%. 

Nosso trabalho não encontrou esses valores; também não foi encontrado estudo 

prévio com a avaliação da bioquímica urinária na determinação da IRA no 

transplante hepático. Recentemente, Patidar et al. avaliaram retrospectivamente 

a FeU em 50 pacientes cirróticos, sendo que a FeU apresentou excelentes 

resultados para diferenciar a IRA estrutural da IRA funcional, com uma AUC de 

0,96 (IC 0,91 – 100). O valor de corte de 33,41 mostrou sensibilidade de 100% 

e especificidade de 85%. Nosso estudo não mostrou associação da BU no 

diagnóstico da IRA grave, porém a FeU apresentou bom desempenho para 

predizer necessidade de diálise e mortalidade no pós-TH, com uma AUC de 0,33 

(IC 0,21 - 0,46) e AUC de 0,33 (CI 0,18 - 0,48), respectivamente. A baixa AUC 

reflete um fator protetivo; valores de FeU mais altos representam uma função 

tubular mais preservada. 

 Dentre as inúmeras funções do rim está a capacidade de concentração da 

urina. Mesmo em condições de diminuição da ingesta hídrica, o rim mantém as 

suas funções, trabalhando com alta habilidade de concentração de solutos-

osmolaridade. O impacto da osmolaridade no desfecho de lesão renal não foi 
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bem explorado, trazendo dúvidas sobre sua aplicabilidade no diagnóstico da IRA 

e desfechos. Trata-se, portanto, de outro método disponível em muitos 

laboratórios. Assim, estudar sua faceta é importante como uma ferramenta de 

auxílio da função renal. Não foram encontrados muitos estudos avaliando sua 

aplicabilidade na IRA, talvez devido aos fatores de confusão tipicamente comuns 

em pacientes críticos e cirúrgicos, como: manejo de infusão de volumes, uso de 

diuréticos, entre outros. Mesmo sendo um desafio conseguir resultados 

promissores em uma coorte cirúrgica, nosso estudo demonstrou a excelente 

performance da osmolaridade na predição da IRA grave, da necessidade de TRS 

e da mortalidade. Nossos achados corroboram uma larga coorte, incluindo 1.999 

pacientes com DRC, na qual a baixa osmolaridade foi um fator de risco 

independente para resultados renais adversos 96. No nosso estudo, a OSM foi a 

segunda variável de escolha pela CART para determinar o grupo com IRA grave, 

junto com o UNGAL e o TIMP-1, tendo precisão de 81% no diagnóstico e sendo 

a primeira variável de escolha no pós-TH para necessidade de TRS, com 

precisão de 80%. A OSM também foi preditor independente pela regressão 

logística multipla, com OR de 18,21 (IC 3,31 – 100) p=0,001, para IRA grave, e 

OR de 5,68 (IC 1,35 – 23,78) p=0,01, para necessidade de TRS. 

  A UMOD, também conhecida como proteína Tamn-Horsfall, é uma 

glicoproteína produzida exclusivamente no ramo ascendente espesso e 

contorcido distal do rim. Tem sido demonstrada sua regulação com a IRA em 

estudos prévios e está ligada a reserva tubular. Assim, maiores níveis de UMOD 

podem ser sugestivos de maior massa de néfron; além disso, a UMOD tem 

propriedades protetoras anti-inflamatórias 97.  

 Existem poucos estudos in vivo que investigam a expressão da UMOD na 

IRA, sendo que os estudos geralmente se concentram no cenário da cirúrgia 

cardíaca 98,99. 

 Em um estudo com 98 pacientes cirróticos, foi analisado a UMOD na 

admissão. O nível do UMOD foi significantemente menor em pacientes que 

desenvolveram IRA vs sem IRA, mediana 9,30 vs 13,35 ng/ml p=0,002 100.  

 No cenário do transplante hepático, maiores níveis de UMOD no pré-

operatório foram associados a menor risco de desenvolver IRA no pós-

operatório 101.  
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 Nosso estudo revelou redução consideravel do nível de UMOD entre o pré-

operatório 275 vs 73 no pós-operatório, com significância estatística p<0,0001. 

Também apresentou menores níveis de expressão no grupo com IRA grave, 

refletindo o uso da reserva renal. Utilizando dados deste estudo, foi publicado o 

artigo de LaFavers et al.46, os quais, em achados in vitro, demonstraram que a 

UMOD inibe a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), tanto no rim 

quanto sistemicamente. Esses achados foram corroborados com dados da 

nossa coorte, na qual a concentração de UMOD circulante se correlacionou com 

dano oxidativo sistêmico. Foi adicionado um grupo controle à coorte, tornando 

os resultados mais relevantes estatisticamente. Houve associação não apenas 

com a IRA, mas também com a mortalidade pós-cirúrgica e com a necessidade 

de diálise. Sem este grupo controle, nossos achados revelam menor expressão 

do UMOD em piores desfechos, como IRA grave, necessidade de TRS e 

mortalidade. 

 O TIMP-2, que faz parte do Nefro-Check, tem sido bem difundido na 

pesquisa clínica, com diversos estudos publicados. O mesmo não se aplica ao 

TIMP-1, utilizado no nosso estudo: ele é um inibidor fisiológico das enzimas que 

degradam a matriz colágena. Estudos relatando a performance do TIMP-1 na 

IRA são escassos na literatura e se concentram no cenário da sepse 101-103. O 

trabalho de Wang et al.103 revelou que o TIMP-1 aumentou sua expressão 

conforme a gravidade da sepse. Estudos recentes demonstram o TIMP-1, dentre 

outros inibidores da metaproteinase, como potencial BM de fibrose 104. Nosso 

estudo revelou o TIMP-1 como preditor de IRA grave, com AUC de 0,64 (IC 0,52 

– 0,77), OR de 5,09 (IC 1,57 – 16,54) p=0,007. O trabalho também apresentou 

maior expressão de TIMP-1 na predição da mortalidade no pré-operatório, com 

AUC de 0,66 (IC 0,51 - 0,81), mas não no pós-TH.  

 O MCP-1 é produzido e secretado pelas células mesangiais renais nos 

túbulos distais, atuando como mediador em lesões renais agudas isquêmicas 

e tóxicas 105. Com uma grande coorte avaliando 976 pacientes, o nível de 

MCP-1 foi significantemente maior em pacientes que desenvolveram IRA e 

morreram 106.  

 No nosso estudo, o MCP-1 não alcançou significância estatística, apesar 

de se encontrar mais elevado no grupo com IRA grave 1.263 vs 759 pg/ml não 
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IRA/IRA leve. Houve distinção significativa para a gravidade da IRA, conforme o 

KDIGO 1 872 vs 2.810,5 pg/ml KDIGO 3, AUC de 0,71 (IC 0,56 – 0,86) p 0,008 

e um valor de corte de 1279 pg/ml. O estudo de Tschimoto et al. 57, no cenário 

do transplante hepático, encontrou boa determinação do MCP-1 no diagnóstico 

da IRA, com uma AUC de 0,78 (IC 0,68 - 0,89), um valor de cutoff de 642 

pg/mgcr, p<0,0001. 

 Não foi encontrado estudo na literatura avaliando o MCP-1 e o desfecho de 

necessidade de diálise. O nosso estudo revelou que o MCP-1 foi capaz de 

predizer a necessidade de diálise e a mortalidade mesmo no pré-operatório 

antes da cirurgia, com uma AUC, respectivamente, referente ao pós-TH de 0,803 

(IC 0,69 - 0,92) p<0,0001 e 0,76 (IC 0,58 - 0,95) p=0,004, sendo preditor 

independente de ambos os desfechos, com OR 5,68 (IC 1,35 – 23,78) p=0,01, 

para necessidade de diálise, e OR 25,53 (IC 2,32 – 23,78) p=0,008, para 

mortalidade. O MCP-1 foi a variável de escolha, pela CART, para determinar não 

sobreviventes, com precisão de 83%. 

 Este estudo tem vários pontos fortes. Apesar de não ser um estudo 

multicêntrico, é a maior coorte em pacientes transplantados hepáticos publicada 

na literatura. A análise prospectiva permitiu que os dados fossem coletados de 

forma consistente. O diagnóstico da IRA foi realizado em 7 dias, sendo que, na 

maioria dos estudos, a avaliação é restrita às 48 horas. Assim, a análise em uma 

semana permite uma visão mais realística do diagnóstico da IRA e reduz a 

chance do diagnóstico de IRA subclínica. Não foram encontrados estudos 

prévios analisando as funções do néfron em filtração, permeabilidade, secreção, 

concentração, reserva tubular e fibrose. Como pontuado neste estudo, a maioria 

das publicações se concentra em biomarcadores de injúria e, mesmo quando 

analisado mais do que um BM, não foram avaliadas todas as facetas 

apresentadas neste trabalho. Alguns BM analisados não foram estudados no 

cenário da IRA, apenas na DRC, tornando os resultados aqui apontados 

inovadores. 

 Este estudo também tem algumas possíveis limitações, devido às 

dosagens apresentadas nos resultados nem sempre refletirem toda a coorte dos 

BM: P CYS C, PENK, IL-18, KIM-1, PNGAL, U NGAL, U CYS-C, GST-pi, L-FABP, 

a-1M, U ALB, FeNa, FeU, FePCS, FeHA, OSM, MCP, TIMP-1, UMOD e lesão 
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DNA – os quais foram dosados, respectivamente: 53, 57, 36, 96, 100, 98, 95, 95, 

66, 42, 36, 74, 76, 43, 43, 46, 63, 95, 35 e 35 pacientes.  

 Neste estudo, a divisão do grupo sem IRA e KDIGO 1A foi categorizada 

como sem IRA/IRA leve, enquanto os pacientes que preencheram os critérios 

para KDIGO 1B, 2 ou 3 foram sumarizados como IRA grave. Essa proposta de 

análise foi publicada em estudos anteriores 58,61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. CONCLUSÕES



 
Conclusões  | 32 
 

 

 A análise de BMs em diferentes segmentos/ funções do néfron, é um sinal 

de alerta de danos à: filtração, permeabilidade glomerular, lesão tubular, 

secreção renal, fibrose e reserva tubular, esta avaliação permite um diagnóstico 

diferencial / prognóstico mais preciso, além de avaliar os desfechos de 

necessidade de TRS  e mortalidade.  

 O PENK provou ser o melhor biomarcador de filtração; o UNGAL e a IL-18 

os melhores BM de injúria; o L-FABP mostrou-se o melhor BM de estresse; a 

FeU o melhor BM de secreção; a OSM o melhor BM de concentração, enquanto 

o MCP-1 e o TIMP-1 são os melhores BM de fibrose.  

 Os achados da CART permitem uma avaliação do painel em conjunto e 

informa o resultado dos BM mais relevantes de todos no período pré-operatório 

quanto no pós-operatório para cada desfecho avaliado. 

 Os BM em destaque pela CART no pré-op. são: IRA grave (PENK), 

necessidade de TRS (UNGAL e L-FABP)  e mortalidade (L-FABP). Os BM em 

destaque pela CART no pós-op. são:  IRA grave (PENK, OSM e TIMP-1), 

necessidade de TRS (OSM) e  mortalidade (MCP-1). 

 A a-1M, a Fe PCS e a Fe HA não se mostram favoráveis no diagnóstico da 

IRA. Devido à escassez de artigos neste cenário, mais estudos são necessários 

para esclarecer esta questão.  

 Os resultados do estudo pontuam que alguns BM (PENK, UNGAL, IL-18, 

L-FABP e MCP-1) conseguem predizer desfechos de gravidade de IRA, 

necessidade de TRS e mortalidade no período pré-operatório: isto pode auxiliar 

o manejo dos pacientes no futuro.  
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7.3 Anexo 3 – Artigo “Early detection of acute kidney injury in the 
perioperative period of liver transplant with neutrophil gelatinase-
associated lipocalin” 
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7.14 Anexo 14 - Aprovação da Importação do material biológico pelo 
Centro de Controle de Doenças do EUA 
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