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ABSTRACT 

Introduction: Acute kidney injury (AKI) is defined as an abrupt decrease in the glomerular filtration rate in a short period of 
days or hours. Due to the limitations of current renal markers, several studies have sought to determine new markers for the early 
detection of AKI. Objective: To evaluate the effectiveness of novel biomarkers in diagnosing AKI in critically ill patients. Methods: 
Systematic literature review carried out using the MEDLINE databases via PubMed and Scielo. Observational original articles of 
the last five years that presented the most current and available evidence on novel biomarkers of AKI, were included. The search for 
references was limited to studies published in Portuguese and English. The keywords used were acute kidney injury, biomarkers, 
and intensive care units and their respective translations into Portuguese. Results: 155 articles were identified, of which 19 were 
included in this review. The neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) showed superiority in relation to serum creatinine 
in AKI due to its rapid elevation regarding the injury. The serum and urine fractions of kidney injury molecule-1 (KIM-1) have a 
good predictive value for AKI, but they are not useful for estimating the severity of the injury. The product between tissue inhibitor of 
metalloproteinases 2 (TIMP-2) and insulin-like growth factor-binding protein 7 (IGFBP7) proved to be superior to other biomarkers 

RESUMO 

Introdução: A injúria renal aguda (IRA) é definida como redução abrupta da taxa de filtração glomerular em um curto período de dias ou 
horas. Em razão das limitações dos marcadores renais atuais, diversos estudos buscam determinar novos marcadores para a detecção precoce 
da IRA. Objetivo: Avaliar a eficácia dos novos biomarcadores no diagnóstico de IRA em pacientes críticos. Métodos: Revisão sistemática 
da literatura realizada por meio das bases de dados MEDLINE via PubMed e SciELO. Foram incluídos artigos originais observacionais dos 
últimos cinco anos que apresentassem as evidências disponíveis e mais atuais sobre novos biomarcadores da injúria renal. A busca de 
referências se limitou a estudos publicados em língua portuguesa e língua inglesa. Os descritores utilizados foram injúria renal aguda, 
biomarcadores e unidades de terapia intensiva e suas respectivas traduções em língua inglesa. Resultados: Foram identificados 155 artigos, 
sendo 19 incluídos nesta revisão. A neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) demonstrou superioridade em relação à creatinina 
sérica na IRA por sua rápida elevação frente ao insulto. As frações sérica e urinária de kidney injury molecule-1 (KIM-1) possuem bom 
valor preditivo para IRA, mas não são úteis para estimar a gravidade da injúria. O produto entre tissue inhibitor of metalloproteinases 2 
(TIMP-2) e insulin-like growth factor-binding protein 7 (IGFBP7) demonstrou ser superior a outros biomarcadores no diagnóstico da 
IRA. A cistatina C é menos influenciada por parâmetros individuais se comparada com a creatinina sérica. Discussão: Diversos estudos 
comprovam a eficácia dos principais marcadores no diagnóstico precoce da IRA e na predição do desfecho da doença em pacientes críticos. 
A combinação entre marcadores pode ampliar o valor preditivo para o diagnóstico da IRA.

Unitermos: lesão renal aguda; biomarcadores; unidades de terapia intensiva; cuidados críticos; nefrologia.



2

Eficácia dos novos biomarcadores da injúria renal aguda em pacientes críticos: uma revisão sistemática

e3832021

INTRODUÇÃO

A injúria renal aguda (IRA) é conceituada como redução 
abrupta da taxa de filtração glomerular (TFG) em um curto 
período de dias ou horas. Representa a diminuição da função 
de excreção renal e, consequentemente, a retenção de excretas 
nitrogenadas e demais produtos que, em condições normais, 
seriam fisiologicamente eliminados pelos rins(1). A IRA é conhecida 
por sua etiologia multifatorial e entre suas principais causas estão 
sepse, grandes cirurgias, choque cardiogênico, hipovolemia e 
insultos nefrotóxicos causados por administração de drogas(2).

A incidência da IRA representa aproximadamente ⅔ de 
todos os pacientes internados em unidades de terapia intensiva 
(UTI) e cerca de 10% das internações em ambiente hospitalar(3). 
Dessa forma, a IRA apresenta-se como relevante problema de 
saúde pública mundial, associada não apenas ao aumento 
de morbimortalidade, mas ao aumento do tempo e dos custos de 
internação hospitalar(4).

A classificação de IRA mais utilizada atualmente é definida 
pelo grupo Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), 
que se baseia nos níveis da creatinina sérica (sCr) e no débito 
urinário. Esse critério define a IRA como elevação no valor da 
creatinina em valores ≥ 0,3 mg/dl em 48 horas, aumento de 50% 
da sCr em relação ao valor basal em sete dias ou redução do débito 
urinário para < 0,5 ml/kg/h por período superior a seis horas(5).

Apesar do baixo custo e da fácil aplicação laboratorial, a 
dosagem da creatinina apresenta limitações que a impedem 
de ser um bom marcador para a identificação precoce da IRA, 
principalmente pelo fato de que as alterações em seus níveis 
acontecem tardiamente em relação ao insulto renal(6). O tempo 
entre o dano renal e a elevação da creatinina pode variar entre 
dois dias e uma semana. Além disso, para a elevação mínima da 
sCr, pode ser necessária a redução da TFG em 50% da função renal 
normal(7). Ademais, existem fatores que podem interferir nos níveis 
de creatinina sem significarem dano renal, como etnia, consumo 
de carne, uso de medicamentos, sepse e hepatopatias(8).

in the AKI diagnosis. Cystatin C is less influenced by individual parameters compared to serum creatinine. Discussion: Several 
studies prove the effectiveness of the main markers in the early diagnosis of AKI and in predicting the outcome of the disease in 
critically ill patients. The combination of markers can increase the predictive value for the AKI diagnosis.

Key words: acute kidney injury; biomarkers; intensive care units; critical care; nephrology. 

RESUMEN 

Introducción: La insuficiencia renal aguda (IRA) se define como una reducción abrupta de la tasa de filtración glomerular en un 
período corto de días u horas. Debido a las limitaciones de los marcadores renales actuales, varios estudios han buscado determinar 
nuevos marcadores para la detección precoz de la IRA. Objetivo: Evaluar la efectividad de nuevos biomarcadores en el diagnóstico 
de IRA en pacientes críticos. Métodos: Revisión sistemática de la literatura utilizando las bases de datos MEDLINE a través de PubMed 
y SciELO. Se incluyeron artículos observacionales originales de los últimos cinco años que presentaban la evidencia más actual y 
disponible sobre nuevos biomarcadores de IRA. La búsqueda de referencias se limitó a estudios publicados en portugués e inglés. 
Los descriptores utilizados fueron: acute kidney injury, biomarkers y intensive care units y sus respectivas traducciones al portugués 
Resultados: Se identificaron 155 artículos, de los cuales 19 fueron incluidos en esta revisión. La lipocalina asociada a la gelatinasa 
de neutrófilos (NGAL) mostró superioridad en relación con la creatinina sérica en la IRA debido a su rápido aumento con respecto a 
la lesión. Las fracciones de suero y orina de la molécula-1 de lesión renal (KIM-1) tienen un buen valor predictivo de IRA, pero no son 
útiles para estimar la gravedad de la lesión. El producto entre el inhibidor tisular de la metaloproteinasa-2 (TIMP-2) y la proteína-7 de 
unión al factor de crecimiento similar a la insulina (IGFBP7) demostró ser superior a otros biomarcadores en el diagnóstico de IRA. La 
cistatina C está menos influenciada por los parámetros individuales en comparación con la creatinina en suero. Discusión: Diversos 
estudios demuestran la efectividad de los principales marcadores en el diagnóstico precoz de la IRA y en la predicción de la evolución 
de la enfermedad en pacientes críticos. La combinación de marcadores puede aumentar el valor predictivo para el diagnóstico de IRA.

Palabras clave: insuficiencia renal aguda; biomarcadores; unidades de cuidados intensivos; cuidado crítico; nefrología.
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Em pacientes hospitalizados, a oligúria apresenta-se com 
relativa sensibilidade e baixa especificidade para IRA. Condições 
clínicas, como a instabilidade hemodinâmica transitória, podem 
levar à redução da diurese sem necessariamente significar lesão 
renal aguda. Além disso, os rins podem se encontrar em processo 
lesivo sem obrigatoriamente apresentarem oligúria(9). O débito 
urinário também pode sofrer interferência do uso de diuréticos, 
medicamentos de uso comum em pacientes críticos(10).

Em razão dessas limitações, diversos estudos buscam 
determinar novos marcadores para a detecção precoce da IRA. 
Entre os principais biomarcadores estudados estão: neutrophil 
gelatinase associated lipocalin (NGAL), kidney injury 
molecule-1 (KIM-1), tissue inhibitor of metalloproteinases 
2 (TIMP-2), insulin-like growth factor-binding protein 7 
(IGFBP7) e cistatina (Cys C). A avaliação de a capacidade geral de 
um desses biomarcadores prever IRA é feita geralmente por meio 
das ferramentas: receiver operating characteristic (curva ROC) 
e area under the curve (AUC). Entende-se que marcadores que 
apresentam maiores valores de AUC possuem também maior valor 
preditivo para IRA(11).

Este estudo objetivou avaliar a eficácia dos novos 
biomarcadores no diagnóstico de IRA em pacientes críticos. Apesar 
do avanço na comprovação da eficácia de diversos biomarcadores, 
ainda existem características que precisam ser definidas para a 
inserção destes na prática clínica, como o momento ideal para 
dosá-los, assim como sua eficiência em diferentes populações. 
Além disso, até o presente momento, não foram encontradas outras 
revisões sistemáticas que abordassem os principais marcadores de 
IRA em pacientes criticamente enfermos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, cujo 
objetivo foi responder ao seguinte questionamento: os novos 
biomarcadores são eficientes em diagnosticar a IRA de forma 
mais precoce do que a creatinina sérica? A questão da pesquisa foi 
desenvolvida com uso da estratégia PICOS (Tabela 1).

Critérios de elegibilidade

Foram incluídos apenas artigos originais do tipo observacional, 
no período de 2015 a 2020, que reunissem as evidências disponíveis 
e mais atuais sobre a contribuição dos novos biomarcadores para 
o diagnóstico de IRA em pacientes criticamente enfermos. A busca 
de referências limitou-se a estudos publicados em português e 
inglês. Para serem incluídos, os trabalhos deveriam realizar o 

diagnóstico de IRA por meio da dosagem da creatinina sérica. Os 
novos biomarcadores poderiam ser dosados em amostra sérica 
e/ou urinária. Foram selecionados aqueles em que os desfechos 
analisados pelos pesquisadores estivessem relacionados com 
presença, gravidade e/ou progressão da doença. 

Critérios de exclusão

Foram excluídos estudos com foco exclusivo em aspectos 
químicos dos biomarcadores e que não envolvessem seres 
humanos, aqueles em que os pacientes envolvidos não se 
encontravam em ambiente hospitalar ou unidades de terapia 
intensiva e artigos não disponíveis na versão completa. Os 
estudos que não analisaram os desfechos de interesse desta 
pesquisa, estudos de baixa qualidade metodológica, manuscritos 
não publicados e resumos de conferências foram considerados 
inelegíveis. 

Estratégia de busca e seleção dos estudos 

Foi realizado um levantamento bibliográfico por meio das 
bases de dados MEDLINE via PubMed e SciELO até o dia 31 de 
setembro de 2020. A estratégia de busca compreendeu os descritores 
e os termos traduzidos em inglês para injúria renal aguda, 
biomarcadores e unidades de terapia intensiva. Os descritores 
utilizados na língua inglesa constam no Medical Subject 
Headings Terms (MeSH) da US National Library of Medicine 
(NLM). Esses descritores foram utilizados individualmente ou em 
conjunto por meio de operadores boleanos (and e or). 

O exemplo da estratégia de busca utilizada para o PubMed 
pode ser observado na Tabela 2.

 A busca foi feita inicialmente por meio da utilização dos 
descritores e das respectivas traduções, diretamente nas bases de 
dados consultadas. Na segunda etapa da seleção, foi realizada a 
restrição de data para artigos publicados a partir do ano de 2015, 
com o intuito de identificar o que há de mais recente na literatura 
acerca dessa temática. 

TABELA 1 – Estratégia PICOS para busca da literatura

População Pacientes criticamente enfermos
Intervenção Dosagens séricas e/ou urinárias de biomarcadores

Comparação
Pacientes diagnosticados a partir da dosagem

de creatinina sérica

Outcomes (desfechos)
Diagnóstico de IRA; risco de mortalidade; necessidade

de TRS; evolução para DRC
Study design 

(delineamento do estudo)
Artigos originais do tipo observacional 

DRC: doença renal crônica; IRA: injúria renal aguda; TRS: terapia renal substitutiva. 
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TABELA 2 – Estratégia de busca utilizada no PubMed

#1

(((((((((acute kidney injury[MeSH Terms]) OR (Acute Kidney Failure)) 
OR (Acute Kidney Insufficiency)) OR (Acute Renal Failure)) OR (Acute 

Renal Injury)) OR (Acute Renal Insufficiency)) OR (Kidney Failure, Acute)) 
OR (Kidney Insufficiency, Acute)) OR (Renal Failure, Acute)) OR (Renal 

Insufficiency, Acute)

#2

(((((((((((((((Biomarkers[MeSH Terms]) ) OR (Biochemical Marker)) OR 
(Biochemical Markers)) OR (Biologic Marker)) OR (Biologic Markers)) OR 

(Biological Markers)) OR (Clinical Marker)) OR (Clinical Markers)) OR 
(Immune Marker)) OR (Immune Markers)) OR (Immunologic Marker)) 
OR (Immunologic Markers)) OR (Laboratory Marker)) OR (Laboratory 

Markers)

#3

(((((((((Intensive Care Units[MeSH Terms]) OR (Critical Illness[MeSH 
Terms])) OR (Critical Care[MeSH Terms]))) OR (Intensive Care)) OR 

(Intensive Care, Surgical)) OR (Surgical Intensive Care)) OR (Critically Ill)) 
OR (Neonatal Intensive Care Units)) OR (Pediatric Intensive Care Units)

#4 (#1 AND #2 AND #3)

Avaliação da qualidade dos estudos

A avaliação da qualidade metodológica foi realizada de forma 
descritiva e independente por dois revisores. Os títulos e os resumos 
identificados na estratégia de busca foram analisados, de acordo 
com os critérios de inclusão e exclusão, por ambos os revisores de 
forma independente. 

Na etapa posterior, foi realizada a leitura completa dos artigos 
selecionados e a aplicação do QUADAS-2. Esse instrumento consiste 
na análise de quatro domínios: seleção de pacientes, teste índice, 
teste de referência e fluxo/sincronismo. Para cada domínio são 
realizadas perguntas que podem ser respondidas com sim, não ou 
pouco claro. No fim, o risco de viés e a aplicabilidade são julgados 
com base no conjunto de informações obtidas pela diagramação 
dos dados(12).  

Em casos de discordância ou presença de trabalhos que 
tivessem informações pouco claras em, pelo menos, um 
questionamento do QUADAS-2, buscou-se consenso entre os 
dois revisores. Artigos que não apresentassem as informações 
requeridas pelos quatro domínios de avaliação QUADAS-2 e/ou 
eram considerados de baixa qualidade metodológica por ambos 
os revisores foram excluídos da análise.

Extração e análise dos dados

Os dados foram extraídos de forma independente pelos 
revisores, utilizando questões-chave padronizadas que elencavam: 
os principais biomarcadores para IRA, a descrição do estudo, a 
caracterização dos pacientes envolvidos e os principais resultados 

e conclusões verificados. A análise dos dados foi realizada de forma 
descritiva.

RESULTADOS

A pesquisa inicial, feita a partir dos descritores em língua 
inglesa, resultou em 155 artigos, sendo 153 encontrados no 
PubMed e apenas dois fornecidos pelo SciELO. Ao utilizar os 
descritores em língua portuguesa, não foram encontrados estudos 
adicionais, o que indica uma escassez de pesquisas nacionais 
sobre o tema e uma necessidade de estudos científicos sobre o 
uso dos novos biomarcadores no país. Em seguida, restringiu-se o 
período de tempo para artigos publicados nos últimos cinco anos, 
o que resultou em 75 estudos. Após a leitura breve dos resumos, 
foram excluídos 44 artigos por não se adequarem ao objetivo 
deste estudo ou estarem duplicados. Dos 31 restantes, 12 foram 
descartados após a leitura integral dos artigos e a aplicação 
dos critérios de exclusão. Assim, chegou-se à amostra final de 
19 artigos. O fluxograma que descreve a pesquisa dos artigos é 
apresentado na Figura.

Dos 19 artigos selecionados, 18 eram estudos observacionais 
e um era uma análise secundária de estudo observacional. A 
maioria dos estudos foi realizada em continente asiático (43,37%), 
seguido do continente europeu (36,84%), da Oceania (5,26%), 
da África (5,26%) e da América (5,26%). Os biomarcadores 
que concentraram maior quantidade de estudos foram TIMP-
2 e IGFBP7 (36,84%), seguidos de NGAL e Cys C com o mesmo 

FIGURA – Fluxograma da pesquisa de artigos para a revisão sistemática
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Artigos identificados na busca por 
meio das bases de dados: 155

PubMed: 153
SciELO: 2

Número de artigos após critérios de 
inclusão: 75

Artigos excluídos por não se 
enquadrarem ao objetivo do estudo 

ou duplicados: 44

Artigos selecionados para leitura 
completa: 31

Artigos que não envolviam 
humanos; pacientes não críticos; 
versão completa indisponível: 12

Artigos incluídos: 19
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TABELA 4 – Dados dos estudos incluídos na revisão

Estudo Tipo de estudo População-alvo Métodos Resultados principais
Asada et 

al. 2016(13), 
Japão

Observacional 
prospectivo

Adultos
Avaliação de variáveis clínicas e laboratoriais (escore 
APACHE II, proteína C reativa, contagem de glóbulos 

brancos, NGAL urinária)

Combinação do NGAL com o escore APACHE II e quadro clínico 
melhora seu valor preditivo para IRA

Cho et al., 
2020(14), 

Coreia do 
Sul

Observacional 
de coorte 

prospectivo
Adultos

Dosagens urinárias coletadas na admissão e 
imediatamente antes da alta hospitalar

TIMP-2 e IGFBP7 podem prever resultados adversos, recuperação 
renal ou progressão para DRC

Deng et al., 
2017(15), 
China

Observacional 
de coorte 

prospectivo
Adultos

Avaliação das concentrações de Cys C, NAG e relação 
albumina-creatinina na admissão na UTI

Maior potencial para o diagnóstico de IRA por meio da combinação 
entre a Cys C sérica e o NAG urinário

Fang et al., 
2018(16), 
China

Observacional 
de coorte 

prospectivo

Neonatos e 
crianças

Dosagens seriadas de Cys C urinária durante a 
primeira semana de admissão na UTI

Bom marcador para predizer mortalidade em neonatos e crianças em 
condições críticas

Fanning et 
al., 2016(17), 

Nova 
Zelândia

Observacional 
de coorte 

prospectivo
Adultos

Medições seriadas de NGAL urinária e sérica em 18 
momentos ao longo das primeiras 48 horas de

pós-operatório

NGAL urinária apresentou melhor performance que a fração sérica, 
e sua medida obteve maior precisão 4 e 24 horas após o início da 

circulação extracorpórea

Ferrari et 
al., 2019(18), 

Itália

Observacional 
de coorte 

prospectivo
Adultos

Coleta de amostras de urina de TIMP-2 e IGFBP7 de 
442 pacientes gravemente enfermos entre

junho-dezembro de 2016

Valores acima do corte de 0,3 (ng/ml)2/1.000 demonstraram risco 
sete vezes maior de aparecimento de IRA

Hošková et 
al., 2016(19), 
República 

Checa

Observacional 
de coorte 

prospectivo
Adultos

Dosagem da Cys C sérica no pré-operatório, 3 horas 
após a cirurgia e nos dias 1, 7, 10 e 30

Dosar Cys C sérica 3 horas após transplante cardíaco pode identificar 
pacientes com alto risco de alterações renais; predição de mortalidade 

em um ano na persistência dos níveis de Cys C

Hu et al., 
2017(20), 
China

Observacional 
de coorte 

prospectivo
Adultos

Amostras sanguíneas coletadas no momento da 
admissão com quantificação da Cys C por nefelometria

Cys C sérica é forte preditor para aparecimento de IRA e para o 
prognóstico de curto prazo desses pacientes

Introcaso et 
al., 2018(21), 

Itália

Observacional 
prospectivo

Adultos
Amostras plasmáticas de NGAL foram coletadas antes 

da cirurgia e 4 horas após a admissão na UTI
Obtenção de maior precisão do diagnóstico da IRA por meio de duas 

dosagens consecutivas de NGAL sérica

TABELA 3 – Principais vantagens e desvantagens dos novos
biomarcadores para IRA

Biomarcador Vantagens Desvantagens

Cys C

Altera-se um a dois dias antes 
da creatinina sérica; menos 
influenciada por parâmetros 
como idade, gênero e massa 
muscular; bom preditor de 

recuperação renal e mortalidade

Os estudos não identificam o 
melhor momento para dosagem 

desse biomarcador

KIM-1
Não está presente em pacientes 

com função renal normal
Não é capaz de estimar a 

gravidade da doença

NGAL

Indicador de lesão renal direta; 
rápida elevação frente ao insulto 
renal; eficácia demonstrada em 

diferentes faixas etárias

Não há consenso sobre o tempo 
ideal para sua dosagem; pode 
ter poder preditivo reduzido na 

presença de quadro inflamatório 
sistêmico

TIMP-2 e 
IGFBP7

Capacidade de identificar o 
risco de necessidade de TRS e 
mortalidade; possibilidade de 

predizer recuperação renal e risco 
de progressão para DRC

Não há consenso sobre o corte 
ideal para a predição da IRA

IRA: injúria renal aguda; Cys C: cistatina C; KIM-1: kidney injury molecule-1; NGAL: 
neutrophil gelatinase associated lipocalin; TIMP-2: tissue inhibitor of metalloproteinases; 
IGFBP7: insulin-like growth factor-binding protein 7.

número de pesquisas (26,32%) e, por fim, KIM-1 (10,52%). As 
principais vantagens e desvantagens desses biomarcadores foram 
evidenciadas na Tabela 3.

Entre a amostra final, a maioria dos estudos foi realizada 
com indivíduos maiores de 18 anos (84,21%), enquanto o restante 
teve como população-alvo crianças e/ou neonatos (15,79%). As 
causas de internação variaram entre contexto clínico e cirúrgico, 
com destaque para pacientes com sepse e indivíduos submetidos à 
cirurgia cardíaca. 

O critério diagnóstico KDIGO foi utilizado isoladamente 
por 85,7% dos trabalhos; os demais estudos (14,3%) também 
adotaram outras classificações para IRA, como: acute kidney 
injury network (AKIN) e risk, injury, failure, Loss of kidney 
function, End-stage kidney disease (RIFLE). Em relação ao 
desempenho dos marcadores investigados, os estudos utilizaram 
os parâmetros de sensibilidade e especificidade, assim como a 
técnica de precisão de teste AUC-ROC. As principais características 
dos estudos incluídos estão apresentadas na Tabela 4. 

Cont. →
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Khreba et 
al., 2019(22), 

Egito

Observacional 
de coorte 

prospectivo
Adultos

Dosagem da KIM-1 urinária e da creatinina sérica 
antes da cirurgia, 3 e 24 horas após a cirurgia

A dosagem da KIM-1 urinária 3 horas pós-cirurgia foi 
significativamente maior em pacientes com IRA (p < 0,015)

Koyner et 
al., 2015(23), 

Estados 
Unidos

Secundário 
de estudo 

observacional 
de coorte 

prospectivo

Adultos
Análise das amostras de TIMP-2 e IGFBP7 de 744 

pacientes críticos
Valor considerável desses marcadores para necessidade de TRS e da 

mortalidade em até nove meses

Leem et al., 
2017(24), 

Coreia do 
Sul

Observacional 
de coorte 

prospectivo
Adultos

Medida dos níveis de creatinina e Cys C nos dias
0, 1, 3 e 7

Cys C sérica foi associada ao desenvolvimento e à piora da IRA em 
pacientes com sepse

Di Leo et 
al., 2018(25), 

Itália

Observacional 
de coorte

Adultos
Dosagens consecutivas de TIMP-2 e IGFBP7 em 719 

pacientes admitidos em UTI
[TIMP-2]•[IGFBP7] tem bom desempenho na previsão de IRA, 

principalmente nos primeiros quatro dias na UTI

Maizel et 
al., 2019(26), 

França

Observacional 
de coorte 

prospectivo
Adultos

Análise das frações urinárias de [TIMP-2]•[IGFBP7] 
na fase inicial do choque séptico em pacientes com 

IRA

[TIMP-2]•[IGFBP7] possuem valor preditivo para IRA moderada ou 
grave em até 24 horas; um escore > 2 (ng/ml)²/1.000 traduz risco 
quatro vezes maior de IRA estágio três do KDIGO em até 24 horas

Pejović et 
al., 2015(27), 

Sérvia

Observacional 
transversal

Neonatos
Coleta de NGAL sérica no 1º (2, 4 e 6 horas após 
admissão na UTI neonatal), 3º e 7º dias de vida

A dosagem da concentração sérica de NGAL nas primeiras 4 horas 
do 1º dia de vida é preditivo de aparecimento e gravidade de IRA em 

neonatos asfixiados prematuros
Shoaib et 

al., 2019(28), 
Paquistão

Observacional 
transversal

Adultos
Coleta de amostras de NGAL urinária e dosagem da 

creatinina sérica
A acurácia da NGAL urinária no diagnóstico da IRA foi de 90,7% em 

pacientes admitidos em UTI

Wang et al., 
2017(29), 
China

Observacional 
de coorte 

prospectivo
Adultos

Amostras urinárias de TIMP-2 e IGFBP7 4 horas
após a admissão na UTI

Amostras de TIMP-2 e IGFBP7 coletadas 4 horas depois da admissão 
na UTI foram maiores em pacientes que evoluíram com IRA que 

naqueles que não tiveram a doença
Westhoff et 
al., 2015(30), 
Alemanha

Observacional 
de coorte 

prospectivo
Crianças

Amostras de urina obtidas no momento da admissão 
hospitalar

Bom valor prognóstico de TIMP-2 e IGFBP7 para o desfecho de morte 
e performance moderada para o início da TRS

Zhang et 
al., 2020(31), 

China

Observacional 
de coorte 

prospectivo
Adultos

Coleta de amostras de sangue e urina de KIM-1 no 
momento da admissão do paciente

Ambas as dosagens de KIM-1 demostraram valor preditivo para IRA 
séptica, mas esse marcador não é útil para estimar a gravidade da 

injúria
APACHE II: Acute Physiology and Chronic Health disease Classification System II; NGAL: neutrophil gelatinase associated lipocalin; IRA: injúria renal aguda; TIMP-2: tissue inhibitor of 
metalloproteinases 2; IGFBP7: insulin-like growth factor-binding protein 7; DRC: doença renal crônica; Cys C: cistatina C; NAG: N-acetil-β-D-glucosaminidase; UTI: unidade de terapia 
intensiva; KIM-1: kidney injury molecule-1; TRS: terapia renal substitutiva; KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes.

Cont. →

NGAL

Em estudo observacional transversal, Shoaib et al. (2019)(28) 
constataram que a acurácia da NGAL urinária no diagnóstico 
da IRA foi de 90,7% em pacientes adultos admitidos em UTI. 
Os autores observaram, ainda, que o aumento dos níveis de NGAL 
pode preceder as alterações da creatinina sérica em até dois dias 
nos casos de injúria renal. 

Pejović et al. (2015)(27) objetivaram comprovar a utilidade da 
NGAL no diagnóstico precoce da IRA em faixa etária distinta ao 
realizar estudo com neonatos prematuros diagnosticados com asfixia 
perinatal. Nesse caso, observou-se que a dosagem da concentração 
sérica de NGAL nas primeiras quatro horas do primeiro dia de vida é 
preditivo de aparecimento e gravidade de IRA nesses pacientes.

Fanning et al. (2016)(17) realizaram medições seriadas de 
NGAL urinária e sérica em 18 momentos ao longo das primeiras 

48 horas de pós-operatório de cirurgia cardíaca em pacientes com 
alto risco para lesão renal. Eles verificaram que as coletas de urina 
realizadas em dois momentos, quatro e 24 horas após a instalação 
do bypass cardiopulmonar (BCP), demonstraram maior valor 
preditivo de NGAL na identificação da IRA em comparação com 
outros períodos de tempo. Ao comparar as performances das duas 
frações de NGAL, identificou-se que a dosagem urinária desse 
marcador apresentou melhor desempenho que a sua fração sérica.

Introcaso et al. (2018)(21), ao analisarem a utilização da 
NGAL como marcador para lesão renal em pacientes submetidos 
à cirurgia cardíaca, constataram que a dosagem consecutiva de 
NGAL plasmática antes e após o procedimento cirúrgico é capaz de 
predizer a IRA nesses pacientes. Os valores de NGAL pós-cirúrgico 
obtiveram área abaixo da curva ROC de 0,71; IC de 95% (0,60-0,82) 
e cutoff de 154 ng/ml, com sensibilidade de 76% e especificidade de 
59%. Ao utilizar duas dosagens consecutivas de NGAL, a sensibilidade 
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se elevou para 86%. Além disso, constatou-se que a combinação da 
medida desse biomarcador com a medida dos níveis de creatinina 
sérica pode reforçar o diagnóstico da injúria renal, o que estabelece 
aumento tanto da sensibilidade quanto da especificidade.

Com o objetivo de avaliar a utilização dos novos 
biomarcadores da IRA, considerando as condições extrarrenais e 
a gravidade do acometimento sistêmico dos pacientes, Asada et al. 
(2016)(13) constataram que a NGAL urinária possui correlação 
linear com dois importantes marcadores inflamatórios: 
proteína C reativa e contagem de glóbulos brancos. Além 
disso, constatou-se que combinar a NGAL com o escore Acute 
Physiology and Chronic Health disease Classification System 
II (APACHE II) e o contexto clínico do paciente melhora seu 
valor preditivo para IRA. Essa combinação demonstrou melhor 
área abaixo da curva ROC (AUC-ROC 0,940) que a utilização de 
NGAL de forma isolada (AUC-ROC 0,858).

KIM-1

Ao acompanhar pacientes diagnosticados com sepse, Zhang 
et al. (2020)(31) identificaram que os níveis de KIM-1 urinária 
foram maiores nos pacientes sépticos que desenvolveram IRA 
que naqueles que não evoluíram com a doença. Na dosagem 
dos níveis séricos de KIM-1, o grupo de pacientes com sepse e IRA 
demonstrou níveis mais elevados desse marcador em comparação 
com os sépticos sem IRA. Assim, ambas as frações desse marcador 
mostraram bom valor preditivo para IRA. Entretanto, não 
demostraram ser úteis para estimativa da gravidade da doença.

Khreba et al. (2019)(22) desenvolveram um estudo de coorte 
prospectivo com pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com 
circulação extracorpórea (CEC). Constatou-se que a dosagem 
urinária desse biomarcador após três horas de pós-operatório 
demonstrou níveis significativamente altos nos pacientes que 
desenvolveram IRA em comparação com o grupo dos que não 
evoluíram com a doença. A dosagem da KIM-1 urinária em três 
horas após o procedimento apresentou sensibilidade de 48% e 
especificidade de 94%. 

TIMP-2 e IGFBP7

Por meio da análise das frações urinárias de TIMP-2 e IGFBP7 
de pacientes em quadro de choque séptico, Maizel et al. (2019)(26) 
constataram que o resultado do produto entre as concentrações 
desses biomarcadores tem demonstrado significativo valor 
preditivo para o aparecimento da IRA moderada ou grave 
(estágios dois e três do KDIGO, respectivamente) em até 24 horas. 
Além disso, identificou-se que o escore > 2 (ng/ml)²/1.000 como 

resultado da equação [TIMP-2]•[IGFBP7] traduz risco quatro 
vezes maior de IRA estágio três do KDIGO em até 24 horas.

Outros estudos observacionais, como os de Di Leo et al. 
(2018)(25) e Ferrari et al. (2019)(18), utilizaram o corte de 
0,3 (ng/ml)2/1.000 e constataram que valores acima 
desse ponto representam risco sete vezes maior para 
aparecimento de IRA em comparação com escores menores. 
Maizel et al. (2019)(26)  reconheceram que, a depender do ponto de 
corte utilizado, os parâmetros de sensibilidade e especificidade para 
esses biomarcadores podem ser alterados: 92% de sensibilidade e 
46% de especificidade para o corte de 0,3 e 37% de sensibilidade 
e 95% de especificidade para o corte de 2.

Wang et al. (2017)(29) investigaram o uso de [TIMP-2]• 
[IGFBP7] para a identificação precoce de injúria aguda em 
pacientes críticos submetidos à cirurgia cardíaca. Isso permitiu 
identificar que os resultados de [TIMP-2]•[IGFBP7] com amostras 
de urina coletadas quatro horas depois da admissão na UTI foram 
significativamente maiores em pacientes que evoluíram com IRA 
que naqueles que não tiveram a doença (p < 0,001).

Koyner et al. (2015)(23) demonstraram a utilidade desses 
dois marcadores para o prognóstico de outros desfechos 
relevantes da doença. A utilização de apenas uma medida de 
[TIMP-2]•[IGFBP7] apresentou valor considerável para a 
identificação de risco aumentado da necessidade de terapia 
renal substitutiva (TRS) e da mortalidade em até nove meses 
em população adulta em situação crítica. Em estudo de coorte 
prospectivo no mesmo ano, Westhoff et al. (2015)(30) constataram 
bom valor prognóstico dos marcadores para o desfecho de morte 
e performance moderada para o início da TRS em diferente faixa 
etária ao estudar neonatos e crianças diagnosticadas com IRA. O 
estudo de Cho et al. (2020)(14) fortalece esses achados e aponta a 
importância de [TIMP-2]•[IGFBP7] para predizer a recuperação 
renal do indivíduo, assim como seu risco de progredir para doença 
renal crônica (DRC).

Cys C

Leem et al. (2017)(24) evidenciaram que pacientes sépticos 
que evoluíram com IRA apresentaram valores significativamente 
mais altos de Cys C sérica em comparação com aqueles que não 
tiveram a doença. A dosagem desse biomarcador no momento 
da admissão da UTI obteve boa correlação com o aparecimento da 
IRA e apresentou associação à posterior recuperação do 
acometimento renal.

Hošková et al. (2016)(19), em estudo prospectivo com pacientes 
submetidos a transplante cardíaco, constataram a utilidade da 
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cistatina C como marcador precoce da IRA em até três horas após 
a realização da cirurgia (níveis > 1,6 mg/l demonstraram valor 
de predição para IRA). Além disso, identificou-se que níveis de 
cistatina C elevados de forma persistente (> 2,54 mg/l no sétimo 
dia após transplante) podem predizer mortalidade em até um ano.

Hu et al. (2017)(20) também reconheceram a capacidade 
prognóstica da Cys C para pacientes admitidos em uma unidade 
coronariana. Esse marcador foi capaz de predizer o risco de 
mortalidade em até dois anos, assim como a possibilidade 
de readmissão do paciente e a falha de recuperação da função 
renal para aqueles com valores de Cys C sérica ≥ 1,255 mg/l.

Deng et al. (2017)(15) demonstraram que a Cys C sérica 
apresentou valores de área sob a curva ROC consideravelmente 
maiores quando em comparação com outro biomarcador 
renal [N-acetil-β-D-glucosaminidase (NAG)] e com a relação 
albumina-creatinina. Esse estudo evidenciou que a combinação 
entre a Cys C sérica e a NAG urinária apresenta potencial para 
o diagnóstico precoce de IRA maior que a dosagem desses 
marcadores de forma isolada.

Em estudo com neonatos e crianças em condições críticas, 
Fang et al. (2018)(16) reconheceram a superioridade da Cys C em 
relação à sCr ao evidenciar que a fração urinária da Cys C aumenta 
de um a dois dias antes das alterações de creatinina na IRA. Além 
disso, em concordância com estudos anteriores, observou-se que 
a Cys C urinária se apresenta como bom marcador para predizer 
mortalidade nesses grupos etários. Verificou-se também que, para 
cada 1% no aumento dos valores da Cys urinária, a probabilidade 
do desfecho óbito aumenta em 26%. Ao utilizar o ponto de corte 
de 1.260 ng/mg, a Cys C urinária teve sensibilidade de 79,2% e 
especificidade de 72,3%.

DISCUSSÃO

Numerosos estudos objetivam o desenvolvimento de novos 
biomarcadores para a detecção da IRA em suas fases precoces. 
Os principais marcadores atuais estão relacionados com a 
fisiopatologia da doença, que inclui desde situações de estresse 
e/ou insulto renal até elementos associados a pontos de parada 
do ciclo celular e a vias inflamatórias(32). Acredita-se que os novos 
marcadores podem identificar insultos renais em fases pré-clínicas 
e subclínicas, o que pode permitir o estabelecimento do tratamento 
precoce para o indivíduo e a prevenção de maior dano renal(33).

A NGAL é uma glicoproteína de 25 kDa da família das 
lipocaínas, inicialmente identificada em neutrófilos, mas também 
pode ser encontrada em células do túbulo renal(34). Diferentemente 

da creatinina sérica que é utilizada como indicativo da função 
renal, alterações nos níveis séricos e urinários de NGAL sugerem 
lesão renal direta, uma vez que essa proteína é liberada durante 
o desenvolvimento crônico ou agudo de injúria tubular. Como 
constatado neste estudo, outro fator que sugere a superioridade 
da NGAL em relação à sCr na IRA é sua rápida elevação frente ao 
insulto(27).

Apesar da NGAL demonstrar ser um bom biomarcador para 
IRA em diferentes grupos etários, o tempo ideal para a realização 
das suas dosagens ainda não é consenso. Por meio das pesquisas 
descritas neste estudo, infere-se que a dosagem das frações sérica e 
urinária da NGAL nas primeiras quatro horas após o início da lesão 
seja capaz de identificar alterações sugestivas do desenvolvimento 
de IRA(17,  21).

Determinados contextos clínicos exercem influência sob o 
poder de predição da NGAL, principalmente quando o paciente 
apresenta quadro inflamatório sistêmico. Entende-se que a 
combinação da NGAL com outros marcadores renais e com o 
quadro clínico amplia significativamente seu valor preditivo para 
IRA, o que reforça a importância do reconhecimento das condições 
extrarrenais do paciente(31).

O marcador com menor número de estudos descritos foi 
a KIM-1, proteína transmembrana que pode ser encontrada 
em células epiteliais do túbulo renal proximal(35). Sabe-se que, 
durante processos isquêmicos e/ou nefrotóxicos, o segmento 
extracelular da KIM-1 é liberado no interior dos túbulos renais, 
o que eleva seus níveis urinários(36). Essa glicoproteína apresenta 
relevante valor como biomarcador precoce para lesão aguda dos 
rins, pois, geralmente, não é expressa em pacientes com a função 
renal normal(37).

Apesar da eficiência em prever a IRA, a KIM-1 não demonstrou 
ser útil para estimar a gravidade da injúria. A provável explicação 
está no fato de que essa glicoproteína está envolvida não só no curso 
da isquemia, mas também durante o processo de reparo das células 
do túbulo renal. Assim, ao identificar níveis elevados de KIM-1, não é 
possível constatar se é em razão do processo lesivo ou regenerativo, o 
que impossibilita definir a gravidade da doença(22, 36).

Os marcadores que concentraram maior quantidade de 
estudos foram TIMP-2 e IGFBP7, duas proteínas secretadas por 
células dos túbulos renais em decorrência de insultos celulares 
variados (isquemia, nefrotoxinas e quadros séptico e inflamatório). 
Ambas estão envolvidas na parada do ciclo celular na fase G1 após 
o início da lesão celular(2). Em razão dos resultados favoráveis 
apresentados por diversos estudos, o uso desses marcadores para 
pacientes admitidos em UTI foi aprovado pela Food and Drug 
Administration (FDA) em 2014(38).
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Recentemente, o produto entre TIMP-2 e IGFBP7 tem 
demonstrado superioridade em comparação com outros 
biomarcadores renais no diagnóstico da injúria aguda(23, 38). 
Apesar disso, não há unanimidade entre pesquisadores no que diz 
respeito ao ponto de corte ideal para a predição de IRA. Os valores 
de corte mais elevados são associados à maior especificidade e 
à sensibilidade reduzida(23). Além da boa performance como 
marcador precoce para IRA, diferentes estudos evidenciaram a 
eficácia de TIMP-2 e IGFBP7 na predição do desfecho da doença 
(risco de morte, necessidade de TRS e evolução para DRC)(14, 23, 30).

A Cys C, proteína de baixo peso molecular, tem apresentado 
capacidade de agir como marcador precoce de redução da TFG com 
qualidade superior à da sCr. Comparada com a sCr, a Cys C é menos 
influenciada por parâmetros individuais, como faixa etária, gênero 
e massa muscular(39). Durante a fase precoce da IRA, a concentração 
sérica da Cys C se eleva mais rapidamente se comparada com o 
aumento da creatinina, uma vez que a primeira apresenta meia-
vida significativamente mais curta(40). Esse biomarcador também 
apresenta valor prognóstico para IRA e, quando utilizado em 
combinação com outro marcador, aumenta expressivamente seu 
valor preditivo para o aparecimento da doença(15).

No geral, os estudos analisados demonstram bom desempenho 
dos biomarcadores renais no diagnóstico precoce da IRA, assim 
como para estimar a gravidade e o prognóstico da doença. Entre 
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as principais desvantagens descritas na maioria dos estudos, 
encontram-se a ausência de consenso sobre o tempo ideal para a 
dosagem do marcador e o ponto de corte para sua análise. 

Uma limitação relevante deste estudo foi a ausência de trabalhos 
realizados em cenário nacional, o que impediu a constatação e 
a discussão de estudos sobre novos biomarcadores renais no país. 
Além disso, a variedade entre as condições clínicas dos indivíduos 
estudados e as amostras obtidas são outras limitações.

CONCLUSÃO

Houve importante avanço recente em relação à aplicação 
dos novos biomarcadores renais no cenário da IRA. Diversos 
estudos comprovaram a eficácia dos principais marcadores tanto 
no diagnóstico precoce da injúria aguda quanto em predizer o 
desfecho da doença em pacientes críticos. Foi possível constatar 
que a combinação entre diferentes biomarcadores mostrou-se 
eficaz para ampliar o valor preditivo durante a investigação da 
IRA. Além disso, é relevante correlacionar as alterações nos níveis 
dos marcadores com o contexto clínico apresentado pelo paciente.

É necessário expandir as pesquisas nessa área, de forma a 
determinar pontos importantes para a aplicabilidade na prática 
médica, definir o tempo ideal para a dosagem dos biomarcadores 
e estipular padrões para seus valores de corte.
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