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RESUMO

A prevalência de LRA no pós-operatório (PO) de cirurgia cardíaca
varia em torno de 5% a 31%, dependendo da população estudada e do
critério adotado para sua definição. Os objetivos deste estudo foram
classificar a função renal de pacientes em pós-operatório de cirurgia
cardíaca, utilizando o sistema classificador RIFLE (R=”risk”, I=”injury”,
F=”failure”,

L=

‘loss”

e

E=”end-stage”)

e

avaliar

o

desempenho

discriminatório de um marcador de taxa de filtração glomerular, a Cistatina C
(CC). A amostra compôs-se de 121 pacientes, sem história de lesão renal
prévia, acompanhados nas 24 , 48 e 72 horas. Os desfechos considerados
foram alta ou óbito no PO. O RIFLE foi utilizado para comparação com
demais variáveis, bem como dois de seus componentes, a creatinina
plasmática e o clearance de creatinina. As categorias “R”, “I” e “F” do RIFLE
foram consideradas como LRA. A idade média dos pacientes foi de 50 anos,
com 61,2% de sexo masculino, 38,8% de sexo feminino e predomínio da
raça branca (92%). A cirurgia valvar foi a mais realizada (48,8%), seguida de
43,8% de revascularização do miocárdio e 7,4% de cirurgias combinadas,
sendo que em 78% dos pacientes foi adotada a circulação extracorpórea
com duração máxima de 120 minutos. A grande maioria (97,5%) dos
pacientes obteve alta hospitalar. A LRA ocorreu em 78,5% pelo critério
RIFLE. Quanto à CC, constatou-se relação de seus níveis com a piora da
função renal vista pelo RIFLE nos períodos estudados. A CC apresentou
maior sensibilidade e especificidade do que a Creatinina (Cr) para
sinalização de piora da função renal com área sob a curva (0,67 vs 0,62). O
estudo confirmou melhor desempenho da CC para detecção de LRA do que
a Cr em PO da cirurgia cardíaca.

Descritores: insuficiência renal aguda; biomarcador biológico; pósoperatório.

Magro, MC da S - CYSTATIN C AND RIFLE: ADVANCES IN
ASSESSMENT OF THE RENAL FUNCTION IN THE POSTOPERATIVE
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ABSTRACT

The prevalence of acute kidney injury (AKI) in the postoperative period
of cardiac surgery ranges from 5 to 31%, depending on the population
studied and the criteria used for its definition. The objectives of this study
were to classify the renal function of the patients in the postoperative period
of cardiac surgery according to the RIFLE classification (Risk, injury, Failure,
Loss and End-stage) and to assess the discriminating power of a glomerular
filtration rate marker, the Cystatin C (CC). The sample was composed by 121
patients, with no kidney failure history, who were followed up 24, 48 and 72
hours after surgery. The outcome considered were hospital discharge or
death. RIFLE was used as basis to compare the other variables, as well as
two of its components: the Serum Creatinine (Cr) and the Creatinine
Clearance. Patients classified as “R”, “I” and “F” were considered with AKI.
The mean age of the patients was 50 years, with 61.2% of males, 38.8% of
females and a preponderance of Caucasians (92%). The valve surgery was
the most performed surgery (48.8%), followed by 43.8% of myocardial
revascularization and 7.4% of combined surgery. In 78% of the cases, a
coronary artery bypass grafting was adopted and lasted 120 minutes time or
less. The great majority (97.5%) of the patients were discharged from
hospital. The AKI occurred in 78.5% of the sample using the RIFLE criteria.
Regarding the CC, it was noticed a relationship between its levels and the
worsening of the renal function, according to RIFLE, in the studied period.
The CC presented a higher sensibility and specificity than Cr to signal the
worsening of the renal function (area under the curve 0.67 vs. 0,62). The
study confirmed a better performance of the CC than the Cr marker to detect
AKI in the postoperative period of cardiac surgery.

Descriptors: acute renal failure; biological biomarker; postoperative
period.

SUMÁRIO

RESUMO
ABSTRACT
1 INTRODUÇÃO ........................................................................ 12
2 OBJETIVOS............................................................................ 24
2.1 Objetivo Geral............................................................................. 24
2.2 Objetivos específicos.................................................................. 24

3 MÉTODO E CASUÍSTICA ...................................................... 26
3.1 Tipo de Estudo ........................................................................... 26
3.2 Local ........................................................................................... 26
3.3 Casuística ................................................................................... 26
3.4 Critérios de exclusão .................................................................. 27
3.5 Operacionalização da coleta de dados ...................................... 27
3.5.1 Clearance de Creatinina (Clcr) .................................................... 29
3.5.2 Creatinina (Cr) plasmática ........................................................... 30
3.5.3 Cistatina C ................................................................................... 30

3.6 Análise Estatística ...................................................................... 30
3.7 Custos ........................................................................................ 31

4 RESULTADOS........................................................................ 33
5 DISCUSSÃO ........................................................................... 48
6 CONCLUSÕES ....................................................................... 56
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................... 58
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................... 60
ANEXO A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS ............ 73
ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO ............................ 75

INTRODUÇÃO

Introdução 12

1 INTRODUÇÃO

A lesão renal, mesmo em casos agudos, inicia-se “silenciosamente”.
Uma série de eventos fisiopatológicos ocorre entre o insulto e a
manifestação clínica da lesão renal aguda (LRA). Muitas vezes, os testes
clássicos de função renal são características regulatórias renais pouco
sensíveis, tardias e nenhum até o momento tem a capacidade de classificar
a disfunção em estágios de gravidade. Por esse motivo, o estudo e o
emprego de parâmetros bioquímicos e classificatórios suficientemente
sensíveis que detectem estágios iniciais e acompanhem a evolução da
função renal têm se tornado cada vez mais freqüentes. Somado a isso, a
alta mortalidade relacionada à LRA, resistente ao avanço tecnológico no
tratamento, provavelmente só será desestabilizada com medidas preventivas
derivadas de procedimentos diagnósticos mais precisos e precoces da
síndrome.
A LRA está entre uma das mais graves complicações médicohospitalares; sua incidência em pacientes de UTI varia de 1% a 25%,
dependendo da população estudada e do critério usado para sua
definição (1,2).
Nas últimas décadas, a taxa de mortalidade tem permanecido
elevada, podendo atingir de 28% a 90%

(3,4)

, a despeito de avanços

expressivos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e na tecnologia
dialítica (2). Uma das razões para essa variação pode ser a ausência de uma
definição consensual e de uniformização do sistema de classificação da
LRA (5).
Quando se conceitua LRA de forma ampla, são considerados casos
com pequenas elevações agudas de Creatinina plasmática que podem estar
presentes em cerca de 25% dos pacientes internados em UTIs. Ao se
considerar apenas os pacientes com formas graves, que necessitam de
tratamento dialítico, a quase totalidade é tratada em UTI

(6)

. Um dos fatores

responsáveis pela elevada ocorrência da LRA é o crescimento do uso das
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drogas nefrotóxicas (7), entre as freqüentemente citadas, como nefrotóxicas,
destacam-se os aminoglicosídeos, os radiocontrastes e, mais recentemente,
a polimixina B (8).
Classicamente, a LRA é definida como uma síndrome caracterizada
pelo rápido declínio da taxa de filtração glomerular e retenção de produtos
nitrogenados (uréia e Creatinina plasmáticas). Com freqüência, a redução da
taxa de filtração glomerular consiste na incapacidade de manter os
equilíbrios ácido-base e hidroeletrolíticos. Em cerca de dois terços dos
casos, os pacientes com LRA desenvolvem oligúria (débito urinário ≤
400mλ/dia), que é o primeiro dado clínico a sugerir a síndrome. Este limite
corresponde ao volume mínimo necessário à excreção diária de solutos,
como a uréia, o sódio e o potássio plasmáticos (9).
A LRA pode ser desencadeada por várias doenças e seu diagnóstico
diferencial exige uma abordagem terapêutica dirigida. Didaticamente, as
causas da LRA podem ser divididas em pré-renal, renal e pós-renal (10).
As causas pré-renais são responsáveis pela forma mais prevalente de
LRA. O rim, por suas próprias características e condições fisiológicas,
mantém o fluxo intracapilar e a filtração glomerular estáveis, mesmo em
situações de alterações hemodinâmicas sistêmicas (mecanismo de autoregulação)

(11)

. Quando a hipoperfusão renal é grave, esse mecanismo pode

ser comprometido ocasionando redução abrupta da filtração glomerular. A
correção rápida da hipoperfusão pode consistir em reversão da LRA.
Entretanto, a manutenção prolongada do baixo fluxo renal pode levar à
necrose tubular aguda (causa renal de LRA) (12).
A LRA renal é, também, denominada intrínseca ou parenquimatosa. É
habitual ser caracterizada pela perda quase total da função renal e exige
tratamento em ambiente hospitalar, muitas vezes de natureza intensiva, com
o uso de métodos dialíticos. Apesar dessa característica, é considerada
potencialmente reversível se tratada precoce e adequadamente. A alta
letalidade é devida predominantemente a existência de co-morbidades e
complicações graves, como os sangramentos e infecções que podem evoluir
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para septicemias

(10)

. Destaque-se que, nos casos dialíticos, as infecções

estão freqüentemente relacionadas ao acesso venoso central.
A LRA pós-renal está relacionada com a obstrução urinária por
causas diversas, entre elas, a presença de cálculos ou crescimento tumoral.
São menos freqüentes em torno de 2% a 4% entre todas as causas e podem
aumentar para 10% em faixas etárias mais avançadas

(13,14)

. Esta categoria

de LRA é potencialmente reversível, caso seja realizada a desobstrução
precoce das vias urinárias. Por outro lado, a recuperação pode ser mais
difícil ou evoluir para necrose tubular aguda (NTA) se a duração do processo
for muito longa (10).
Estudos epidemiológicos sugerem que pacientes de risco para LRA
com maior mortalidade são os idosos
homens

(15-18)

(maior que 60 anos de idade), os

(2,15,19-26)

, os pacientes com quadros infecciosos

doenças crônicas preexistentes
respiratória

(16-18,20,21,23,25)

, com

(1,2,15,27-29)

, com falência cardiovascular e

(1,2,15,17,24,28)

, em ventilação mecânica

que necessitam de drogas vasoativas

(2,16,20,21,26,30,31)

e pacientes

(20,27,30)

.

A LRA também é uma complicação associada com freqüência a
procedimentos cirúrgicos e acaba determinando um pior prognóstico. Nesse
contexto, ocorre em torno de 18% a 47% dos casos

(9,32)

e contribui para

uma taxa de mortalidade de 40% a 100% (33).
Após as cirurgias cardíacas, a LRA apresenta prevalência de 5% a
31% dependendo do critério usado para sua definição. Sua etiologia é
multifatorial, porém está freqüentemente associada à isquemia renal (baixo
desempenho cardíaco, doença aterosclerótica das artérias renais e/ou
prolongada hipoxemia

(9)

e reduzida reserva renal

(34)

). O componente

fisipatológico inflamatório também deve ser considerado, haja vista o efeito
desencadeado pelo suporte circulatório artificial utilizado em alguns
procedimentos dessa ordem.
A LRA pós-renal também é citada como causa pós-cirúrgica, porém,
com menor prevalência. A ocorrência de LRA após as cirurgias cardíacas
contribui bastante para a elevação da mortalidade (2,35).
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Após a cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea (CEC), as
LRAs apresentam prevalência de 35%. Dentre estas, 1,5% necessitam de
suporte dialítico (36).
A CEC utilizada em cirurgia cardíaca pode determinar uma série de
modificações fisiológicas. O contato do sangue com a superfície da
membrana do filtro desencadeia resposta inflamatória generalizada por meio
de

ativação

de

sistema

proteolítico

que

promove

modificações

hemodinâmicas importantes, podendo chegar até a quadros graves de
vasoplegia.
A isquemia prolongada, a hipotermia, a perda do diferencial de
pressão com o sistema não-pulsátil da CEC e as alterações da coagulação
sangüínea são outros fatores envolvidos com a ocorrência da LRA pósoperatória (37).
Após cirurgia cardíaca, a taxa de mortalidade varia entre 2 e 8%

(38)

.

O risco de mortalidade, entretanto, aumenta exponencialmente entre
pacientes que desenvolvem LRA no pós-operatório, quando essa taxa de
mortalidade pode chegar aos 60%

(39,40)

. Em casos de LRA dialítica, a

modalidade pós-operatória é considerada um fator de risco independente
para morte

(2)

. Múltiplas tentativas de intervenções terapêuticas têm falhado

na tentativa de atenuar a falência renal ou a sobrevida pós-operatória.
Diversos aspectos estão relacionados com a inoperância no controle
da LRA. Há que se sublinhar o avanço no entendimento de sua fisiopatologia
advindo preferencialmente de modelos experimentais. Visto por esse lado,
um ambiente longe da clínica, é significativo o sucesso vivenciado quando
as medidas de prevenção são estabelecidas de modo precoce, ou seja,
imediatamente antes ou logo após o insulto.
Contudo, como já mencionado, a LRA pós-cirúrgica é multifatorial e
com freqüência ocorre na existência de outras co-morbidades. Modelos
experimentais que possam trazer resultados mais consistentes, aplicáveis e
que permitam a reprodução desse cenário ainda não estão disponíveis.
Dentre os fatores clínicos que limitam as intervenções preventivas na
LRA dois se destacam: a ausência de mecanismo classificador da doença
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que permita gerenciar o grau de disfunção e a disponibilidade de
biomarcadores mais exatos e precoces (41).
Nesse cenário conflituoso, em maio de 2002, foi sugerida uma
proposta de classificação da disfunção renal denominada RIFLE (R=”risk”,
I=”injury”, F=”failure”, L= ‘loss” e E=”end-stage”). O RIFLE propõe-se a
categorizar e estratificar a função renal utilizando-se a taxa de filtração
glomerular(TFG), a Creatinina plasmática e o fluxo urinário. Dessa forma, os
pacientes são classificados em três categorias: risco, lesão e falência.
Existem ainda outras duas categorias consideradas desfechos: perda da
função renal e doença renal em estágio final

(5)

. A Figura 1 descreve a

classificação:

Adaptado Critical Care 2004, 8 R204-R212

Figura 1 – Classificação RIFLE

Em síntese, a classificação RIFLE reforçou o poder discriminatório da
Creatinina e deu autonomia para o fluxo urinário na avaliação da função
renal. Pelo RIFLE, o paciente é classificado em uma das categorias,
conforme os critérios taxa de filtração glomerular e fluxo urinário (Figura 1),
ou ainda, em ambos. Além disso, a associação desses critérios confere
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maior poder diagnóstico e estratificador do grau de acometimento renal do
que aquele proporcionado pela interpretação de um marcador isoladamente.
O outro fator dificultador para o controle da LRA está relacionado à
ausência de um biomarcador ideal. Biomarcadores são ferramentas
importantes que podem fornecer informações necessárias, sobretudo,
quando utilizados concomitantemente com outros dados clínicos e
laboratoriais

(42,43)

. Eles devem ser capazes de medir e avaliar de modo

objetivo os processos biológicos normais e patogênicos, assim como a
resposta farmacológica para uma determinada intervenção terapêutica (43).
Embora exista uma elevada diversidade de biomarcadores de função
renal, o parâmetro laboratorial mais utilizado para seu diagnóstico na clínica
ainda é a concentração plasmática da Creatinina. Contudo, ela é pouco
sensível para a detecção de reduções moderadas na função renal, uma vez
que se eleva de forma inequívoca quando o ritmo de filtração glomerular é
inferior a 50% do normal

(10,44)

. Além disso, fatores não relacionados

diretamente com a função renal como a idade, o sexo, a raça e a massa
muscular podem alterá-la e fragilizar sua especificidade (45).
A Creatinina tem sido medida ao longo dos últimos cem anos em
laboratórios clínicos ou bioquímicos

(46,47)

e amplamente interpretada como

uma medida da TFG. É produzida pelos músculos de forma constante e
eliminada principalmente pelo glomérulo, sendo, portanto, um marcador da
TFG. Alterações em seu metabolismo e interferências metodológicas em sua
avaliação podem ter profundo impacto em sua concentração plasmática (47).
Além dela, outros marcadores como a uréia plasmática, o Clearance
de Creatinina, a fração de excreção de sódio (FeNa) e o sedimento urinário
também compõem o cenário na tentativa de se quantificar a função renal ou
diagnosticar a lesão.
O Clearance de Creatinina reflete com bastante aproximação a TFG e
representa a quantidade removida do plasma de uma substância dividida
pela concentração plasmática sob um determinado tempo de medida.
Corresponde ao volume do plasma que pode ser depurado de certa
substância em uma unidade de tempo. Embora o Clearance de Creatinina
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seja um exame relativamente prático, apresenta algumas desvantagens que
limitam sua acurácia, principalmente relacionadas à coleta urinária. O fato
reforça o uso da concentração plasmática da Creatinina como o marcador
mais utilizado rotineiramente (48).
A uréia foi um dos primeiros marcadores usados para medir a
TFG (49). Entretanto, apresenta poucos atributos de um marcador ideal e tem
se mostrado como medidor pobre da TFG (50). A produção de uréia é variável
e é bastante dependente da quantidade de proteína ingerida. Ela é filtrada
livremente nos glomérulos. Contudo, pode ser prontamente reabsorvida e a
quantidade da reabsorção tubular é variável. Seu nível plasmático pode ser
afetado por um grande número de fatores nem sempre relacionados às
alterações

na

taxa

de

filtração

glomerular,

como

ocorre

para

a

creatinina (51,52).
A FeNa representa o índice de maior distinção das duas maiores
causas de IRA pré-renal e necrose tubular aguda (NTA), pois avalia de
forma mais precisa o manuseio do sódio renal e não se altera em
decorrência das variações de absorção da água. Valores abaixo de 1%
sugerem causa pré-renal. No entanto, em comparação, valores acima de 1%
indicam IRA isquêmica ou nefrotóxica

(53,54).

A FeNa é considerada

preferencialmente um marcador de função tubular e é obtida pela relação
entre sódio urinário, sódio plasmático e Creatininas plasmática e urinária .
O sedimento urinário é um exame microscópico que não oferece
condições para avaliação da função renal, porém pode indicar a presença de
nefropatia e, muitas vezes, a natureza e a extensão das lesões.
Normalmente, um pequeno número de células e outros elementos formados
podem ser detectados na urina. Na presença de uma enfermidade, o número
desses elementos pode estar aumentado (48).
Com freqüência uma lesão histológica pode se manifestar por meio da
análise do sedimento urinário sob a forma de aumento na contagem de
células epiteliais, ou ainda, na inclusão de cilindros. Seu aparecimento no
sedimento urinário é uma constante nas lesões tubulares e, por isso, esse
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material deve ser examinado para detecção precoce desse tipo de lesão (5557)

.
A indisponibilidade de biomarcadores precoces para LRA, como já

comentado, contribui para a baixa assertividade na indicação das terapias. A
vantagem de se obter dados mais precisos e específicos relacionados à real
situação funcional pode representar uma estratégia diagnóstica consistente
para a redução da mortalidade por afecções renais que não mostraram
vulnerabilidade mesmo com medidas de resgate e substituição de função tão
arrojadas, como as usadas atualmente. Um substituto da Creatinina que
refletisse melhor a TFG, porém, com maior precisão e precocidade, seria um
avanço concreto. A Cistatina C é a hipótese deste estudo.
Em 1961, Butler e Flynn

(58)

descreveram a presença na urina de uma

proteína denominada post-gama globulina em pacientes com proteinúria. A
presença

da

mesma

proteína

no

plasma,

na

urina,

no

líquido

cefalorraquiano, líquidos ascítico e pleural foi demonstrada por Hochwald e
Thorbecke

(59)

que a denominaram g_trace, sendo posteriormente designada

como Cistatina C (60,61).
A Cistatina C é uma proteína não glicosilada de baixo peso molecular
(13kDa), pertencente à família das cisteinoproteases, que são enzimas
proteolíticas envolvidas em uma série de processos patológicos, tais como: a
inflamação, as doenças neurológicas, a invasão tumoral e a formação de
metástases.
A Cistatina C consiste de 120 aminoácidos e é produzida por todas as
células nucleadas. Mesmo em condições inflamatórias, sua taxa de
produção freqüentemente permanece inalterada

(62,63)

e está presente em

diversos fluidos biológicos (soro, líquido seminal, líquido cefalorraquidiano).
Ela é livremente filtrada pelos glomérulos renais em razão de seu
baixo peso molecular, sendo, a seguir, quase que totalmente reabsorvida e
metabolizada nos túbulos proximais. Seu baixo peso molecular, carga
positiva e pH fisiológico permitem sua passagem através do filtrado
glomerular, entretanto é reabsorvida e catabolizada nos túbulos proximais,
fato que explica seu baixo nível na urina normal

(64)

. Ela não sofre
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interferência de outras proteínas de baixo peso molecular, tais como: a RBP
(proteína ligada ao retinol) e a β2 microglobulina, que também são utilizadas
para avaliação da capacidade de filtração glomerular em vigência de
processos de desnutrição grave, inflamatórios e infecciosos(64).
A quantidade de Cistatina C produzida pelo organismo é constante, o
que faz com que sua concentração periférica dependa exclusivamente do
ritmo de filtração glomerular. Estes dados animadores reforçaram a hipótese
de que a Cistatina C seria um marcador endógeno de filtração glomerular
muito mais sensível que a Creatinina, oferecendo vantagens inclusive
quando comparada ao Clearance de Creatinina. Estudos em pacientes
transplantados e pacientes hepatopatas também já reforçaram sua eficácia
diferenciada (65).
A aplicabilidade de um teste com essas propriedades é indiscutível
em pacientes com risco para lesão renal, como por exemplo, os pacientes
de terapia intensiva, por representar alternativas de identificação e
intervenção precoces para resgate da função renal.
A evolução das Unidades de Terapia Intensiva trouxe implicações,
especialmente, no que tange à natureza, a epidemiologia e o controle da
LRA

(66,67)

. Se por um lado o progresso tecnológico representou melhor

prognóstico para alguns pacientes, o que era inimaginável há alguns anos,
por outro lado, a esses avanços adicionou-se um aumento desproporcional
nos custos e complicações dos pacientes (68).
Dentre esses avanços, destacam-se as terapias de reposição renal
que falharam na atenuação da taxa de mortalidade da LRA nos últimos 30
anos

(69)

, reafirmando que as benesses no controle da LRA dependem de

uma medida diagnóstica que permita o conhecimento precoce da existência
e da extensão da lesão.
Em

estudo

anterior

a

este

(70)

foram

investigados

alguns

biomarcadores da função renal em pacientes submetidos à revascularização
do miocárdio, como a α-glutathione-S-transferase, a uréia, a Creatinina, o
sódio e o potássio plasmáticos, a FeNa, o Clearance de Creatinina e o
sedimento urinário no sentido de se identificar o desempenho diagnóstico
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daqueles testes laboratoriais. O Clearance de Creatinina já confirmado como
bom fator diagnóstico. A α-glutathione-S-transferase também mostrou bom
poder diagnóstico, porém não se confirmou como bom preditor de LRA.
Algumas questões suscitaram da análise daqueles dados e
estimularam a idealização deste novo projeto.
É de amplo conhecimento que a Creatinina é o marcador utilizado
universalmente para detecção de LRA. Muito se tem dito sobre suas
limitações, imprecisão e “bias” relacionado à sinalização da disfunção renal
(71)

. Além disso, o conceito de LRA envolvendo esse marcador varia entre os

estudos, sendo esse um dos principais fatores limitantes para a comparação
dos níveis de agressão renal entre os mais diversos ambientes hospitalares.
Recentemente surgiu a proposta RIFLE, como veículo de sinalização
e padronização de estágios de acometimento renal, facilitando a
individualização do tratamento.
O advento dessa proposta permitiu a consensualização do conceito
de LRA. Entretanto, diferente das propostas até então suscitadas em relação
à determinação diagnóstica da LRA onde, geralmente, é adotado um único
biomarcador para sinalização da lesão, ela reúne uma tríade de variáveis
(Clearance de Creatinina, Creatinina plasmática, fluxo urinário) que
evidencia o grau de lesão renal.
Apesar desse avanço, a ausência de um biomarcador que possa
indicar não apenas a lesão, mas também o local do insulto ainda incomoda.
Daí, a relevante e constante busca por um biomarcador endógeno com
propriedades específicas que permitam alcançar essa meta e ainda seja
pouco ou nada sensível às variações como aquelas relacionadas à
estabilidade e a interferência de outras substâncias como a bilirrubina,
hemoglobina, glicose, entre outras.
Dessa forma, este estudo procurará destacar o comportamento da
Cistatina C na busca diagnóstica da lesão renal, avaliando seu desempenho
e aplicação clínica relacionados à sinalização precoce e do insulto renal no
pós-operatório de cirurgia cardíaca, utilizando o sistema classificador RIFLE.
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Ressaltando que a ocorrência da LRA pós-operatória ainda frustará a boa
evolução desses pacientes.

OBJETIVOS
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

3Realizar a classificação e acompanhamento da função renal de
pacientes submetidos à cirurgia cardíaca.

2.2 Objetivos específicos

3 Caracterizar a função renal pós-operatória de pacientes submetidos
à cirurgia cardíaca por meio do critério RIFLE, da Creatinina plasmática, do
Clearance de Creatinina e da Cistatina C.
3 Classificar o perfil evolutivo da função renal de pacientes
submetidos à cirurgia cardíaca, utilizando-se a classificação RIFLE.
3 Verificar o perfil evolutivo da função renal de pacientes submetidos à
cirurgia cardíaca, utilizando-se a Cistatina C, Creatinina e o Clearance de
Creatinina.
3 Avaliar o poder discriminatório para disfunção renal da Cistatina C
em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca.

MÉTODO E CASUÍSTICA
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3 MÉTODO E CASUÍSTICA

3.1 Tipo de Estudo

Foi realizado um estudo epidemiológico, longitudinal, de abordagem
quantitativa.

3.2 Local

Esse estudo foi desenvolvido em um Hospital Público do Estado de
São Paulo especializado em Cardiologia ligado à uma Instituição Pública de
ensino, pesquisa e assistência, nas UTIs cirúrgicas I e II.

3.3 Casuística

A amostra desse estudo constituiu-se de pacientes (n=121) em pósoperatório de cirurgia cardíaca, acompanhados nas primeiras 24 horas, 48
horas e 72 horas de hospitalização na UTI. O desfecho do estudo consistiu
nas situações de alta hospitalar e óbito. A coleta de dados compreendeu o
período de fevereiro a julho de 2006.

Método e Casuística 27

3.4 Critérios de exclusão

-Idade menor que 19 anos e maior que 65 anos;
-História prévia de lesão renal;
-Uso de corticóide;
-Portador de doenças malignas;
-Portador de doença da tireóide.

3.5 Operacionalização da coleta de dados

O projeto do estudo foi submetido à aprovação da Comissão de Ética
do Instituto do Coração/HCFMUSP e da Comissão de Ética do Laboratório
de Bioquímica do HCFMUSP.
Os pacientes e/ou os familiares foram informados quanto à finalidade
do estudo e de sua importância. Foi então obtida a assinatura do termo de
Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa que autorizou a obtenção
dos dados do prontuário do paciente.
A seleção dos pacientes foi realizada no pré-operatório baseada nos
registros do prontuário, observando-se a existência de qualquer aspecto que
pudesse excluir o paciente do estudo. A partir dessa avaliação, o
acompanhamento foi iniciado.
O registro de resultados de exames incluiu o pré-operatório, 24 horas
(POI), 48 horas (1° PO) e 72 horas de pós-operatório (2° PO). Foram
definidos como desfecho a alta hospitalar ou o óbito do paciente.
As variáveis laboratoriais estudadas foram a Creatinina plasmática, o
Clearance de Creatinina (estimado) e a Cistatina C plasmática.
A dosagem da Cistatina C foi realizada no Laboratório de Bioquímica
do HCFMUSP e a Creatinina plasmática no Laboratório de Análises Clínicas
do Instituto do Coração.
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Os exames laboratoriais, coletados do cateter venoso central,
dispositivo presente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, seguiram o
protocolo de coletas adotadas nesta Instituição. A mensuração da Cistatina
C foi realizada com o plasma colhido para os demais testes.
O registro dos resultados dos testes plasmáticos de Creatinina e
Cistatina C iniciou-se logo após a avaliação inicial e continuou nos períodos
descritos, bem como foi feito o cálculo do Clearance de Creatinina estimado
até o 2º PO.
A coleta de dados ocorreu por meio do preenchimento de um
instrumento constituído de questões relativas à identificação do paciente,
história clínica, evolução e parâmetros laboratoriais (ANEXO A).
A definição de LRA foi realizada com base na classificação RIFLE
(risco, lesão, falência, perda da função e lesão renal em estágio final),
considerando-se com a síndrome todos os pacientes classificados desde o
estágio Risco. O RIFLE considera os valores da Creatinina plasmática, do
Clearance de Creatinina e fluxo urinário. Ressalta-se que o estágio de Risco
já inclui alterações em pelo menos um desses, conforme representação
esquemática (Figura 2):
Critério TFG

Critério fluxo urinário

Risco

aumento de 50% na Creatinina
sérica ou diminuição da TFG de
25%

< 0,5 mλ/kg/h em
6horas

Lesão

aumento de 100% na Creatinina
sérica ou diminuição da TFG de
50%

< 0,5 mλ/kg/h em
12horas

Falência

aumento de 200% na Creatinina
sérica ou diminuição da TFG de
75% ou Creatinina sérica > 4mg/
dλ (aumento agudo ≥ 0,5 mg/dλ)

< 0,3 mλ/kg/h em 24
horas ou anúria em 12
horas

Perda

LRA persistente = perda total das
funções renais (> de 4 semanas)

ESKD

doença renal em estágio final
(> de 3 meses)

TFG = taxa de filtração glomerular
ESKD = doença renal em estágio final

Adaptado do Ann Thorac Surg 2006;81:542-6

Figura 2 – Representação da Classificação RIFLE
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OBS: o resultado da classificação RIFLE é obtido considerandose o pior valor apresentado por qualquer um desses critérios.

3.5.1 Clearance de Creatinina (Clcr)

O Clearance de Creatinina foi obtido por meio da fórmula Modification
of Diet in Renal Disease (Equação simplificada do MDRD), conforme
demonstrado, a seguir:

FG = 186 ⋅ (Crpl)−1,154 ⋅ (idade )−0, 203 ⋅ (0,742 se mulher ) ⋅ (1,210 se negro ) ,
onde:
FG = filtração glomerular, dada em mλ/min/1,73m2
Crpl = Creatinina plasmática, dada em mg/dλ
A fórmula derivada do MDRD é a recomendada pelo Dialysis
Outcomes Quality Initiative (DOQI) da National Kidney Foundation. A
equação permite o ajuste da função renal de acordo com a área de
superfície corporal e sua versão simplificada necessita apenas de dados
relacionados à idade, sexo e raça, além da Creatinina plasmática.
No Brasil, dada a miscigenação racial, a definição da raça (necessária
para a aplicação desta fórmula) pode ser um fator limitante em sua
aplicação, embora alguns estudos demonstrem vantagem da fórmula do
MDRD em relação à fórmula de Cockcroft-Gault (45).
Visto o exposto, foi então utilizada a classificação racial adotada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde negro é quem se
autodeclara “preto” ou “pardo”.
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3.5.2 Creatinina (Cr) plasmática

Os níveis plasmáticos de referência de normalidade da Creatinina
adotados neste estudo variaram de 0,8 a 1,4mg/dλ, conforme padronizados
na Instituição em questão. Os valores foram obtidos por meio do método
colorimétrico (Jaffé).

3.5.3 Cistatina C

O nível sérico da Cistatina C foi obtido por meio da técnica de
imunonefelometria (Dade Behring). Após a coleta, a amostra foi armazenada
a –20°C e sua dosagem foi realizada depois da coleta do material de todos
os pacientes incluídos no estudo.
A dosagem da Cistatina C foi realizada, utilizando-se kit específico da
Dade Behring representado pelo “Behring nephelometer 100 system
analyzer (BNA)”, desenvolvido por Behringwerke Diagnostica, Marburg,

Germany. Cada kit continha 120 poços e as amostras foram analisadas em
duplicata. Trata-se de um teste totalmente automático, específico, rápido (a
reação do teste ocorre em 6 minutos). A Cistatina C é considerada uma
proteína estável no soro, podendo ser armazenada a 4°C ou congelada
durante semanas ou meses sem perda apreciável em sua concentração (72).

3.6 Análise Estatística

Os padrões de normalidade, risco e lesão foram definidos utilizandose o RIFLE, a creatinina plasmática e o Clearance de Creatinina. O primeiro
critério classificou cada paciente como normal, em risco, com lesão renal, ou
com falência renal. Para viabilizar a análise, os pacientes das categorias
risco, lesão ou falência renal foram classificados como “lesão,” contrastando
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com os pacientes normais. O padrão “creatinina” também foi usado para as
comparações de normalidade e lesão. Foram considerados “lesão” valores
maiores de 1,4 mg/dl de creatinina plasmática. O Clearance de creatinina
dividiu os pacientes como normais ou com lesão. Pacientes que
apresentavam Clcr >80 mλ/min/1,73m2 foram considerados normais e para a
lesão foram considerados os valores abaixo ou iguais a 80 mλ/min/1,73m2.
O teste não-paramétrico de Kruscal foi utilizado para comparação de
médias em diferentes grupos. Este teste avaliou a hipótese de que as
médias em distintos grupos eram iguais (hipótese nula), contra a hipótese de
que pelo menos uma delas era diferente (hipótese alternativa). A hipótese
nula foi rejeitada quando o valor-p foi menor que 0,05.
A curva ROC foi construída a partir dos cálculos da sensibilidade e da
especificidade. A sensibilidade representa a probabilidade (ou taxa, se em
%) de verdadeiros-positivos e a especificidade e a taxa de verdadeirosnegativos. Desta forma, a taxa de falsos-positivos é 1-especificidade (ou
100-taxa de especificidade). O ideal é que a taxa de verdadeiros-positivos
seja alta e a de falsos-positivos seja baixa.

3.7 Custos

O estudo recebeu auxílio integral de pesquisa da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

RESULTADOS
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4 RESULTADOS

feminino
38,8%

masculino
61,2%

Figura 3 – Distribuição da amostra do estudo de acordo com o sexo.
Instituto do Coração. São Paulo, 2006.

A figura acima demonstra que a maioria da amostra estudada (61,2%)
era do sexo masculino e apenas 38,8% do sexo feminino.
negra
8%

branca
92%
Figura 4 – Distribuição da amostra estudada de acordo com a raça.
Instituto do Coração. São Paulo, 2006.

A Figura 4 demonstra que a maioria dos pacientes foram classificados
como de raça branca (92%) e apenas 8% de raça negra.
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Tabela 1 – Distribuição

da

amostra

de

acordo

com

características

demográficas. Instituto do Coração. São Paulo, 2006.

Variáveis

Idade (anos)
2

IMC∗ (kg/m )

média

desvio padrão

50

11

25,6

4,8

∗IMC=índice de massa corpórea

A Tabela 1 revela que os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca
tinham uma idade média de 50 anos. A média do índice de massa corpórea
foi de 25,6 kg/m2, indicando sobrepeso na população estudada.
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48,8%

43,8%

50%

40%

30%

20%
7,4%
10%

0%
RM

Val

Combinada

Figura 5 – Distribuição da amostra estudada pelo tipo de cirurgia.
Instituto do Coração, São Paulo, 2006.

A Figura 5 demonstra que a maioria dos pacientes foi submetida à
cirurgia valvar (Val, 48,8%), seguida de revascularização do miocárdio (RM,
43,8%) e uma minoria (7,4%) dos pacientes foi submetida à cirurgia
combinada.
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12%

10%

sem CEC
CEC > 120 min.
CEC <= 120 min.

78%

Figura 6 – Distribuição da amostra estudada de acordo com a técnica cirúrgica.
Instituto do Coração, São Paulo, 2006.

A Figura 6 demonstra que na maioria das cirurgias cardíacas se
utilizou a circulação extracorpórea (78%) com tempo inferior a 120 minutos.
óbitos
2,5%

alta
97,5%
Figura 7 – Distribuição da amostra estudada de acordo com a taxa de mortalidade no
período pós-operatório de cirurgia cardíaca.
Instituto do Coração. São Paulo, 2006.

A Figura 7 demonstra que a maioria dos pacientes obteve alta
hospitalar (97,5%) e apenas 2,5% evoluíram com óbito.
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Tabela 2 – Caracterização da função renal por meio da Cistatina C, da

Creatinina plasmática (Cr) e do Clearance de Creatinina da amostra no
período pós-operatório de cirurgia cardíaca. Instituto do Coração, São Paulo,
2006.

Biomarcadores
Cistatina (mg/λ)
Cr (mg/dλ)
2

Clcr (mλ/min/1,73m )

Média ± Desvio Padrão

Valores normais

0,85 ± 0,34

de 0,53 a 0,95

0,99 ± 0,39

≤ 1,4

88,6 ± 32,5

> 90

Pelos dados da Tabela 2, observa-se que o valor médio da Cistatina
C foi de 0,85mg/λ nas primeiras 72 horas de pós-operatório, enquanto a Cr
média foi de 0,99mg/dλ e o Clcr esteve em 88,6mλ/min/1,73m2, todos os
parâmetros, portanto, dentro dos limites de normalidade sugeridos.
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Tabela 3 – Caracterização da função renal da amostra de acordo com as

características demográficas e co-morbidades no período pós-operatório de
cirurgia cardíaca. Instituto do Coração, São Paulo, 2006.

Biomarcador
Cistatina
Creatinina
Clcr

Sexo
masc.

Raça

fem.

p

(n=74) (n=47)

branca

negra

(n=111)

(n=10)

Obesidade
p

0,82

0,002∗

1,08

0,85

<0,0001∗

1,01

0,84

0,01∗
0,004∗

87,0

91,2

0,34

84,7

131,8

<0,0001∗

0,86

0,86

0,72

não

sim

p

(n=101)

(n=20)

0,85

0,87

0,23

0,99

0,99

0,51

89,2

85,8

0,78

∗p < 0,05
Biomarcador

Diabetes
não

sim

(n=94) (n=27)

Hipertensão
p

não

sim

(n=8) (n=113)

Tipo de Cirurgia
p

RM

VAL

(n=53) (n=59)

Comb.
(n=9)

p

Cistatina

0,83

0,91

0,008∗

0,65

0,86

0,0007∗

0,86

0,82

0,94

Cr

1,00

0,98

0,064

0,86

1,00

0,083

1,02

0,96

1,00

<0,0001∗
0,013∗

Clcr

88,8

88,0

0,62

91,8

88,4

0,31

85,5

92,1

83,9

0,35

∗p < 0,05

De acordo com os dados da Tabela 3, verifica-se que o sexo, a raça e
o tipo de cirurgia apresentaram associação significativa, tanto com a
Cistatina C como quanto a Creatinina. Por outro lado, o Clcr apresentou
associação apenas com raça. A Cistatina C, diferente do que foi observado
para a Cr e para o Clcr, associou-se significativamente também com a
existência de Diabetes e Hipertensão.
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Tabela 4 – Distribuição da amostra de acordo com a freqüência de lesão

renal aguda nas 72 horas de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Instituto do
Coração, São Paulo, 2006.

Padrões

Lesão renal aguda
n

%

RIFLE
(risco + lesão + falência)

95

78,5

Clearance de Creatinina

69

57,0

A Tabela 4 demonstra, que considerando o RIFLE como padrão de
avaliação funcional, a freqüência de LRA foi de 78,5%, enquanto no
Clearance de Creatinina esta freqüência foi reduzida para 57%.
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24 horas
90%

48 horas

82,6%

90%

FG
FU

76,9%

80%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

16,5%

14,9%

10%

42,1%
31,4%
20,7%

20%

0,8% 2,5%

0,0% 0,0%

0%
normal

FG
FU

80%

70%

20%

83,5%

risco

lesão

12,4%

10%

3,3%

0%

falência

normal

risco

lesão

0,8% 0,0%
falência

72 horas
90%

85,1%
FG
FU

80%
70%
60%
50%

43,8%

40%

28,9%

30%

19,0%

20%

10,7%
4,1%

10%

0,0%

2,5%

0%
normal

risco

lesão

falência

Figura 8 – Distribuição da função renal da amostra pelo RIFLE de acordo com os critérios
“filtração glomerular” (FG) e “fluxo urinário” (FU) no pós-operatório de cirurgia cardíaca.
Instituto do Coração. São Paulo, 2006.

A Figura 8 demonstra que nas primeiras 24 horas (POI), pela
classificação funcional renal proposta pelo RIFLE, houve predominância da
categoria normal e ausência da categoria falência. De forma evolutiva,
observou-se que nas 48 horas e 72 horas, houve elevação dos pacientes
classificados como risco e lesão renal. No detalhe, constatou-se ainda que o
fluxo urinário foi a variável que apresentou melhor poder discriminatório para
detecção de lesão, exceto nas primeiras 24 horas para a categoria “risco”,
onde o critério filtração glomerular apresentou melhor desempenho.
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Figura 9 – Classificação RIFLE de acordo com a idade da amostra e a relação entre a idade
e o desfecho (alta/óbito) no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Instituto do Coração. São
Paulo, 2006.

Pela Figura 9 é possível constatar que não foi verificada diferença na
média de idade entre os diferentes estágios de lesão renal (idade média de
50 anos). Observou-se, porém, que os pacientes com falência renal foram os
que apresentaram idade mais avançada (em torno de 60 anos). Contudo,
dos três pacientes que evoluíram com óbito, foi constatado que idade média
era de 40 anos.
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Figura 10 – Evolução dos biomarcadores (Cistatina C, Creatinina e Clearance de
Creatinina) de função renal das primeiras 24h, 48h e 72h de pós-operatório.
Instituto do Coração. São Paulo, 2006.

A Figura 10 demonstra que a Cistatina C apresentou elevação
significativa nos períodos pós-operatórios estudados (24, 48 e 72 horas),
enquanto a Creatinina e o Clearance de Creatinina não se alteraram.
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Figura 11 – Evolução da Cistatina C no pós-operatório de cirurgia cardíaca de acordo com
os estágios de lesão renal (RIFLE).
Instituto do Coração. São Paulo, 2006.

A Figura 11 demonstra elevação progressiva da Cistatina C associada
à piora do estágio de gravidade da lesão renal vista pelo RIFLE (p<0,05).
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Figura 12 – Dados referentes à probalidade estimada dos estágios de lesão renal do RIFLE
a partir dos valores de Cistatina C no período pós-operatório de cirurgia cardíaca.
Instituto do Coração. São Paulo, 2006.

A Figura 12 mostra que a probabilidade estimada de lesão e falência
renal tendem a aumentar a partir de valores de Cistatina C maiores que
1,5mg/λ, bem como as probabilidades de normalidade e risco tendem a
diminuir. À medida que o nível de Cistatina se aproxima de 3,0mg/λ, a
probalidade de lesão renal se aproxima do máximo.
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Critério ouro = RIFLE

Área sob a curva ROC
Critério ouro: RIFLE
Cistatina
Creatinina

Área sob a curva
0,67
0,62

Figura 13 – Desempenho da Cistatina C e da Creatinina utilizando o RIFLE como gold
standard. Instituto do Coração. São Paulo, 2006

A Figura 13 mostra que a Cistatina C apresentou melhor desempenho
discriminatório da função renal do que a Creatinina quando foi considerada a
classificação RIFLE como gold standard, com área sob a curva de 0,67.

Resultados 46

Tabela 5 – Distribuição das taxas de sensibilidade e especificidade de

diferentes níveis de Cistatina C relacionados com RIFLE nas 24, 48 e 72
horas de pós-operatório. Instituto do Coração, São Paulo, 2006.

RIFLE
%

24 h

48 h

72 h

0,5 ≤ Cistatina < 1,0

Sensibilidade
Especificidade

36
78

26
83

36
77

1,0 ≤ Cistatina < 1,5

Sensibilidade
Especificidade

77
7

81
12

77
17

Cistatina ≥ 1,5

Sensibilidade
Especificidade

90
1

96
2

94
4

Verificou-se que a melhor taxa de sensibilidade/especificidade quando
a Cistatina C foi comparada ao RIFLE, foi identificada entre os valores de 0,5
e 1,0 mg/λ nas primeiras 24 horas de pós-operatório.
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5 DISCUSSÃO

A lesão renal na falência cardíaca foi definida como fator de risco
independente para morbimortalidade (24,73,74).
O acesso a condições diagnósticas e evolutivas dessa síndrome
associada à insuficiência cardíaca talvez possa determinar melhor
estratificação de risco que se traduzirão em repercussões no prognóstico
clínico e até mesmo em inovações nas terapias de suporte. Nesse contexto,
a identificação de um marcador mais sensível, específico e a incorporação
de um critério consensual para a estratificação da lesão renal são prioritários
(74)

.
Dessa forma, são oportunos o desenvolvimento e a aplicação de

novos biomarcadores com essas características no campo do diagnóstico
renal. Isso permitiria que pacientes com risco para disfunção renal fossem
identificados

precocemente

no

pré-operatório

da

cirurgia

cardíaca,

antecipando, quando pertinente, o tratamento da lesão.
O efeito negativo da ausência de um biomarcador ideal sobre a
epidemiologia da LRA é inquestionável. Estudos disponíveis sobre a
disfunção em pacientes graves utilizam a creatinina como teste diagnóstico,
entretanto, sua baixa acurácia é inquestionável (75). As baixas sensibilidade e
especificidade da creatinina comprometem, principalmente, a interpretação
dos resultados e as comparações das populações estudadas, já que os
números não refletem de forma precisa a função renal, podendo pacientes
com valores idênticos ter padrões clínicos muito diversos.
Assim, esse estudo visou avaliar o desempenho do sistema
classificador de disfunção renal, o RIFLE, e o poder discriminatório da
Cistatina C, marcador endógeno da TFG. Outros marcadores usuais de
função renal, como a creatinina e Clearance de creatinina foram também
estudados para efeito de comparação com os primeiros citados.
A amostra do estudo foi constituída preferencialmente de pacientes do
sexo masculino (61,2%) e da raça branca (92%).

Os indivíduos tinham
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idade média de 50 anos e índice de massa corpórea (IMC) indicativo de
sobrepeso segundo WHO (76). A predominância sexo masculino não
surpreendeu uma vez que as doenças cardiovasculares são mais comuns
nesse grupo, porém, estudos recentes demonstram tendência às mudanças
nesse panorama

(40,77,78)

. Entre as características identificadas na amostra, o

sobrepeso tem se mostrado como fator de risco independente para a doença
cardiovascular

(79)

. O IMC é considerado uma medida antropométrica

comumente utilizada para determinação do excesso de peso

(80)

. O aumento

de peso na população jovem tem sido uma constante, decorrente da
mudança dos hábitos alimentares dos últimos anos. Considera-se a
obesidade, como uma condição limitante e agravante de determinadas
condições clínicas, particularmente as doenças cardiovasculares.
Numa tentativa de avaliar o efeito individual dos fatores de risco sobre
a doença cardiovascular, estudo multicêntrico recente descreveu que o peso
prevalece sobre a idade e essa manifestou impacto negativo mais relevante
que o sexo (81).
Além das características demográficas descritas, os pacientes do
estudo eram predominantemente hipertensos. Segundo estudos publicados
(82,83-85)

, a idade avançada (superior a 65 anos), o diabetes (86,87), a

hipertensão e o uso de dispositivos circulatórios têm se destacado como
fatores de risco para o desenvolvimento de LRA e pior prognóstico aos
pacientes submetidos à cirurgias cardíacas (24,88).
Entretanto, neste estudo foi constatado que a amostra apresentou
uma evolução clínica favorável que repercutiu em elevada taxa de alta
hospitalar (97,5%). Esse resultado pode estar relacionado com o pequeno
número de procedimentos combinados realizados (7,4%) e pacientes
“jovens”. Além disso, neste estudo, a maioria absoluta (90%) dos pacientes
ou não recebeu, ou recebeu suporte circulatório com duração inferior a 120
minutos e partiu de dados favoráveis de função renal no primeiro dia de pós
operatório, o que também pode ter contribuído para a melhor resposta
clínica pós-operatória vivenciada (89-92).
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Sabe-se que a CEC pode contribuir para incrementar as taxas de
mortalidade no pós-operatório em até 80%(2). Por si só, ela tem influência
deletéria na função renal. Segundo Nuutinen

(93)

pode haver um prejuízo da

função renal quando ela é prolongada, já que o fluxo plasmático renal, a
TFG e a excreção de eletrólitos diminuem

(94,95)

. Tal fato pode ser justificado

pelo aumento da secreção de agentes vasoconstritores que reduzem a
perfusão do córtex renal e restringem a superfície e a permeabilidade
glomerular, porém, a co-existência de outros fatores predisponentes
exacerba os maus resultados (96).
Evolutivamente, a função renal da amostra do presente estudo se
deteriorou, tendo sido observado piora dos parâmetros nos segundo e
terceiro dias pós-operatório o que, pelo RIFLE, obteve-se 78,5% de LRA.
Chertow

(2)

afirmou que a incidência de LRA pode ser influenciada pelo tipo

de cirurgia e que a cirurgia de revascularização do miocárdio se relaciona
com menores taxas de LRA pós-operatória enquanto que na cirurgia valvar
esse risco se eleva significativamente.
O RIFLE é uma classificação de LRA originada pela inquietação
existente até os dias atuais em razão da falta de padronização do conceito.
Por ser composto por uma tríade de marcadores de função renal (Clearance
de Creatinina, Creatinina e fluxo urinário) inter-relacionados e graduados,
parece ter diferencial diagnóstico em relação aos demais marcadores. Nele,
o paciente é estratificado em estágios de lesão renal dependendo do grau de
acometimento

do

rim,

sendo

que

pequenas

alterações

naqueles

marcadores, muitas vezes ignoradas pelos sinais isolados, já incluem o
paciente nas categorias de disfunção. Outros estudos, também utilizando o
RIFLE como norte, já demonstraram resultados de incidência de LRA
semelhantes àquelas descritas no presente estudo (97).
Ressalta-se ainda que o fluxo urinário foi o determinante RIFLE de
maior impacto nos dados aqui descritos. Esse resultado reitera a afirmação
de Bellomo et al.

(41)

em que a sensibilidade do fluxo urinário para as

mudanças hemodinâmicas renais se mostrou maior quando comparada aos
marcadores bioquímicos.
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A utilização do fluxo urinário como medida indireta de função renal
não consiste em rotina inovadora ou arbitrária, trata-se de técnica usual no
ambiente cirúrgico. Para tal, está absolutamente justificada e atende à
expectativa de análise cardiovascular e renal momentânea. Contudo, é
oportuno ressaltar que a lesão nem sempre se manifesta com alterações de
fluxo urinário (41).
Tradicionalmente já está bem definido que o melhor indicador de
avaliação de função renal é a medida da TFG. O Clearance de inulina tem
sido considerado como padrão de referência para essa medida, uma vez
que preenche todos os critérios de um marcador ideal (taxa de produção
constante, níveis circulantes não afetados por outras patologias, livremente
filtrado pelo glomérulo sem reabsorção ou secreção tubular). Contudo,
envolve

técnicas

trabalhosas,

dispendiosas,

com

necessidade

de

administração de um elemento exógeno, exigindo muito tempo para sua
realização e dessa forma, atualmente se encontra em desuso na prática e
pesquisa clínica. A necessidade de um método minimamente invasivo,
preciso e simples tem representado um fator limitante na prática clínica,
sendo a Creatinina plasmática isolada ou aliada ao Clearance de Creatinina,
os marcadores de função renal mais rotineiramente usados, embora muitos
fatores limitem sua precisão.
Dessa forma, está mantida a busca por um biomarcador mais sensível
a fim de que sutis alterações possam ser detectadas, diagnosticadas e
tratadas adequadamente e precocemente. Muitas proteínas de baixo peso
molecular vêm sendo propostas como marcadores endógenos da TFG, entre
elas, a Cistatina C. O interesse por essa proteína tem aumentado nos
últimos anos com o advento de novos recursos tecnológicos nos laboratórios
que agilizam resultados e apresentam custos reduzidos (98).
Embora o emprego da Cistatina C como marcador para função renal
tenha sido sugerido desde 1985, apenas recentemente o seu emprego na
rotina laboratorial tem sido avaliado sistematicamente (99).
A Cistatina C tem se mostrado potencialmente superior à Creatinina
para estimar a função renal na prática clínica. Acredita-se que seja
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produzida em taxa constante pelas células nucleadas
que sua produção pode não ser afetada pela idade
massa muscular

(100)

. Estudos sugerem

(101,102)

, sexo

(102,103)

, ou

(104)

. Ela é livremente filtrada no glomérulo e totalmente

reabsorvida e metabolizada pelas células do túbulo proximal

(105)

.

Considerando sua produção celular constante, a Cistatina C tem potencial
para ser um excelente marcador substituto da TFG (103).
A análise da Cistatina C neste estudo demonstrou que os pacientes
apresentaram valores médios próximos da normalidade no pós-operatório
imediato (24 horas), contudo, constatou-se sua elevação temporal nos dias
subseqüentes. Ressalte-se que, considerada a especificidade descrita para
o referido marcador, discretas alterações devem ser valorizadas, pois podem
representar mudanças significativas no quadro clínico e exercerem
influências no prognóstico (18,106).
Adicionalmente, detectou-se que características consideradas não
renais como o sexo, a raça e o tipo de cirurgia, estabeleceram relação
significativa com a Creatinina e a Cistatina C, enquanto que a hipertensão e
do diabetes associaram-se somente com a Cistatina C. Sabe-se que a
cirurgia valvar e as combinadas geralmente podem desencadear alterações
nos níveis plasmáticos dos biomarcadores por reunir fatores clínicos que
predispõem à lesão renal. Além disso, tanto a doença arterial coronariana
como a da valva aórtica são consideradas doenças degenerativas e sua
associação representa risco maior principalmente para o paciente idoso.
Esse fato, evidencia que o maior número de variáveis clínicas, pode também
ter resultado na relação significativa entre a Cistatina C e as doenças
crônicas identificadas no estudo.
Por outro lado, apesar das similaridades com a Creatinina e o
Clearance quanto às variáveis demográficas e clínicas, a evolução da

Cistatina C diferiu. Observou-se curva de elevação de seus níveis
plasmáticos durante período pós operatório estudado, enquanto que a os
demais se mantiveram estáveis. Considerando a evolução da função renal
pelo RIFLE, caracterizada pelo aumento das categorias de risco e lesão, nos
dias subseqüentes, mais uma vez a Cistatina C se mostrou mais apropriada
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para sinalizar a disfunção renal. Ressalte-se que a associação dos
sinalizadores, aqui representada por quatro testes, caracteriza-se por
alternativa diagnóstica mais segura.
No sentido de obter dados mais precisos sobre o poder discriminatório
foi feita a curva de especificidade e sensibilidade da Cistatina C. A curva
ROC foi construída utilizando-se os valores de referência do fabricante (0,53
a 0,95 mg/λ), onde, o RIFLE foi considerado como gold standard. Assim,
foram reveladas maior sensibilidade e especificidade para a Cistatina C
(área sob a curva de 0,67) do que para a creatinina com área sob a curva de
0,62.
Sabe-se que o cálculo da área sob a curva corresponde à
probabilidade de um teste (Cistatina C/Creatinina) ser maior em pacientes
acometidos por lesão do que nos sem lesão
variar de 0,5 a 1,0. Segundo Hanley

(108)

(107)

. O valor dessa área pode

quando a área for de 0,5, o teste

não apresenta diferença em sua distribuição. Contudo, quando a área for
próxima a 0,7, o poder de discriminação é significante. Áreas maiores do que
0,8 indicam excelente poder discriminatório. A superioridade da Cistatina C
como marcador de função renal confirmada por estudos com curva ROC já
foi demonstrada por Dharnidharka et al. (103,104,109-113).
Além disso, quando não se adotou os valores de referência descritos,
por ainda não se caracterizar por conduta consensual, foi verificado que os
valores da Cistatina C de maior sensibilidade e especificidade para LRA
estiveram entre 0,5 a 1mg/λ, sendo que para níveis superiores a 1,5mg/λ, a
probabilidade

de

lesão

e

falência

renal

tenderam

a

aumentar

significativamente.
O bom desempenho da Cistatina C na discriminação da função renal
vista pelo resultado da curva ROC e sua correspondência com as categorias
do RIFLE reforçaram, no presente estudo, as suas melhores sensibilidade e
especificidade na detecção da lesão renal no pós-operatório de cirurgia
cardíaca.

Entretanto, a despeito do seu bom desempenho numérico, a

ausência de referência de normalidade consensual dificulta a comparação
deste com outros resultados já divulgados. Assim, com o objetivo de se obter
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dados mais conclusivos que possam validar seu uso rotineiro na clínica, a
realização de estudos com amostragem maior, a fim de se obter valores
mais conclusivos, será providente.
Em síntese, os resultados deste estudo reafirmaram o bom
desempenho do sistema RIFLE na classificação da função renal, aqui
aplicados em amostra de pacientes em pós operatório de cirurgia cardíaca.
Além disso, a Cistatina C destacou-se como o melhor biomarcador entre
aqueles aqui estudados, traduzindo-se como uma ferramenta diagnóstica
promissora para a detecção da LRA.
Contudo, a avaliação clínica corresponde à interpretação de
diferentes variáveis superpostas, entre elas o exame físico e outros
biomarcadores. Essa combinação analítica não é ocasional e deve ser
preservada. Os dados bioquímicos, porém, podem evoluir e oferecer maior
clareza para o encaminhamento terapêutico, haja vista a inespecífica
manifestação clínica da disfunção renal que, por vezes compromete a
prontidão no tratamento.
Os resultados deste estudo, com foco na Cistatina C e RIFLE,
revitalizaram a esse discurso.

CONCLUSÕES
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6 CONCLUSÕES

3 A amostra do estudo se constituiu predominantemente de indivíduos
de idade média de 50 anos, sexo masculino, raça branca, Diabetes Mellitus
e Hipertensão Arterial foram as co-morbidades mais prevalentes.
3 Os

pacientes

da

amostra

apresentaram

função

renal

predominantemente normal nas primeiras 24 horas, avaliada pelo RIFLE,
pela Creatinina plasmática, pelo Clearance de Creatinina e pela Cistatina C.
3 A função renal da amostra se deteriorou ao longo do período pósoperatório, com redução dos pacientes caracterizados como normais e
elevação dos pacientes com lesão pelo sistema RIFLE e pela Cistatina C.
3 A Cistatina C apresentou elevação diretamente proporcional à piora
da função renal da amostra demonstrada pelo RIFLE.
3 A Cistatina C demonstrou ter melhor poder discriminatório para
função renal do que a Creatinina plasmática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral, este estudo demonstrou a superioridade da Cistatina
C na sinalização da lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca
em relação à Creatinina plasmática. É de amplo conhecimento que
atualmente ainda persistem dificuldades na padronização do conceito de
LRA entre os trabalhos científicos, mas tal dificuldade vem recentemente
sendo modificada pela da proposta de classificação de LRA denominada
RIFLE. Esse sistema de classificação representou uma sugestão de
padronização do conceito de LRA. Estudos recentemente realizados
demonstraram um bom desempenho dessa classificação, em vários setores
hospitalares, propondo e demonstrando o seu emprego na prática clínica.
Neste estudo, o RIFLE também demonstrou melhor desempenho no
pós-operatório de cirurgia cardíaca para identificação de pacientes com
comprometimento da função renal quando comparado ao emprego isolado
da Creatinina ou Clearance de Creatinina estimado. Vale considerar que
essa classificação considera três variáveis (Creatinina, Clearance de
Creatinina e fluxo urinário) o que provavelmente otimiza a detecção da lesão
renal
Os resultados deste estudo estimulam o emprego da Cistatina C
como método de escolha para a confirmação diagnóstica da lesão renal na
prática clínica, podendo vir se tornar substituta da Creatinina plasmática em
pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca.
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ANEXO A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

1. Identificação
Nome:______________________________________
RG:________________
Setor:___________________________ Idade:__________
Data de internação hospitalar:________________________________
Data de admissão na UTI:____________ Data de alta da UTI:___________
Data da cirurgia:_________________________
Doenças de base:______________________________________________
Medidas

Pré

24h

48h

72h

Peso
Altura

2. História
-cirurgia realizada:______________________________________________
Tempo de cirurgia:__________________
Tempo de CEC:___________________
Tempo de anóxia:_________________
-Em uso de algum suporte mecânico circulatório?
( ) sim

( ) não

Qual?___________________________________

-Medida da fração de ejeção do ventrículo esquerdo:____________

CC(__/__/__)
fluxo urinário (24h)
Balanço hídrico
(24h)
Balanço sangue
(24h)

POI(__/__/__)

24h(__/__/__)

72h(__/__/__)
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3. Parâmetros laboratoriais

Parâmetros
U (mg/dλ)
Cr (mg/dλ)
ClCr
Cistatina C
Hb/Ht
Sódio (mEq/λ)
Dextro (mg/dλ)
Glicemia
T3/T4/TSH

Pré

24h

48h

72h
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO E ESCLARECIDO

Eu, ____________________________________________________,
declaro ter sido informado do estudo sobre a Insuficiência renal aguda no
pós-operatório de cirurgia cardíaca inclusive de sua justificativa, de seus
objetivos, metodologia, procedimentos de coleta de dados, estando
plenamente esclarecido das implicações de minha participação na pesquisa.
Declaro que é de livre e espontânea vontade e posso interromper a
participação sem prejuízos, estando ciente de que os resultados da pesquisa
poderão ser divulgados e utilizados em estudos e publicações futuras.

São Paulo, ___ de ______________de 2006.

___________________________

__________________________

Data/ Assinatura do entrevistador

Data/ Assinatura do respondente

