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Declaro a ausência de potenciais conflitos de interesses na realização da presente 
apresentação, na preparação e presença neste curso educativo IPNA.



Definição

Biomarcadores

• Testes para:

• distinguir entre dois ou mais estados biológicos e
• guiar as decisões clínicas

• Devem ser rigorosamente validados para 
demonstrar que há implicação clínica definida.

LaBaer, J. Proteome Res 2005;4, 1053-1059



Definição

Características dos Biomarcadores renais

• Especificidade para detecção precoce da lesão renal;
• (antes do aumento do nível sérico da creatinina e da ureia);

• Correlação entre a concentração na urina/sangue e 
grau da lesão renal;

• Capacidade de prever evolução da doença e desfecho 
(desfavorável);

• Apoio decisório para seleção de melhores opções de 
tratamento.

LaBaer, J. J. Proteome Res 2005;4, 1053-1059
Lisowska-Myjak, B. Blood Purif 2010; 29:357–365



“Novos” Biomarcadores para Lesão Renal



“Novos” Biomarcadores para Lesão Renal
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Biomarcadores renais



Omics?

• Ωμα – Oma – totalidade de uma espécie 
• Genomica – tem como objetivo identificar as funções 

de tantos genes quanto possível de um determinado 
organismo;

• Proteómica – estudo de proteínas, principalmente da 
estrutura e função (metodologia: espectrometria de 
massa) 

• Metabolómica – estudo de processos químicos que 
envolvem metabolitos – “impressos digitais” que os 
processos celulares específicos deixam atrás. 

Estudo das moléculas como um conjunto
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Proteómica?

• Aproximadamente 1500 proteínas/ peptídeos

• Poucos estudos clínicos validados em nefrologia pediátrica

• Estudos com pequeno numero de amostras, estatística inapropriada, 
ausência de validação independente. 

• Estudos que utilizaram tecnologia “ SELDI” (Surface-enhanced laser 
desorption/ionization – método de ionização em espectometria de 
massas utilizado para analise de misturas de proteína): Rejeição 
aguda de enxerto renal, Câncer renal, Síndrome nefrótica etc.. 
(ausência de validação, baixa sensibilidade e reprodutibilidade da 
técnica) – não são validos mais! 

• Virtualmente, todas as crianças que evoluem para DRC terminal 
sofrem de doença renal rara! 



Periodo Infarto Agudo de Miocárdio Lesão Renal Aguda
1960s DHL Creatinina Sérica
1970s CPK, mioglobina Creatinina Sérica
1980s CK-MB Creatinina Sérica
1990s Troponina T Creatinina Sérica
2000s Troponina I Creatinina Sérica
2010s Troponinas Creatinina (s) e DU
> 2020 Troponinas, entendemos 🙄 BM painéis?

LRA Vs IAM

Cross talk



Angina renal – conceito
PCRRT grupo – impacto de hipervolemia

Carpediem
Nidus
Aquadex
Indice de angina renal validado
pRIFLE, AKIN e KDIGO comparados

Etapas nas pesquisas de LRA em pediatria

Ninja – prontuário eletrônico desenvolvido
KDIGO – LRA definição formulada
HF20 CRRT – utilizado em crianças

Estudo neonatal AWAKEN
desfechos, hipervolemia, HAS, 
Cafeina e risco para LRA

Estudo AWARE
epidemiologia de LRA pediátrica

Definição da LRA neonatal (NIDDK grupo)
SLED pediátrico

Diretrizes CRRT pediátrico
intoxicações
hipotensões intradialiticas
hiperamonemia
HDI prolongada

2005 – NGAL descoberto

2010 
2011

2012
2013

2014
2015

2017
2018

2019
2020



LRA – definição atual

Estágio Creatinina Urina
(para neonato de 2º - 7º dia)

1

↑ Cr(s) ≥ 0,3 mg/dL em 48h
↑ Cr(s) ≥ 50% em 7 dias

**
↑ Cr(s) 1,5 – 1,9 ✕ Cr(s) basal ou menor em 7 dias

> 0,5 and ≤ 1 mL/kg/h

2
↑ Cr(s) ≥ 100% 

**
↑ Cr(s) ≥ 2 – 2,9 ✕Cr(s) basal ou menor anterior

> 0,3 and ≤ 0,5 mL/kg/hr

3

↑ Cr(s) ≥ 200% 
↑ Cr(s) ≥ 4 mg/dL

**
↑ Cr(s) ≥ 3 ✕Cr(s) basal ou menor anterior ou 

↑Cr(s) ≥ 2,5 mg/dL em neonatos
**

TSR
RFGest< 35 mL/min/1,73m2

≤ 0.3 mL/kg/h 

KDIGO 2012 modificado
Adaptação de pRIFLE e AKIN Askenazi et al. Pediatr Res 2019
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LRA I
Reserva renal

História natural da LRA

Biomarcadores 
de estresse

LRA II
↓RFG

LRA III
DRA

DRCLRA subclínica
↓RFG s/ dano

Ostermann et al. Nephron 2022
Ronco C et al. Lancet 2019

Rim
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Biomarcadores de função ± dano renal

NGAL, KIM-1,IL-18, L-FABP, Cys-C, CrSTIMP-2 x IGFBP7

Ti
po

s c
om

un
s

de
 L

RA

Sepse
Hipovolemia
Pós-operatório
DRC agudizada

Risco de complicações, ↑mortalidade, ↑ custo

Insuf. cardíaca
Nefrotoxicidade
Dç renal primária
Sd. hepatorrenal

Trauma
Obstrução
Rabdomiólise
Inflamação



Novo paradigma

“Existem apenas três motivos para procurar um médico”:

• Febre
• Dor
• Sangramento



Goldstein and Chawla, CJASN 2010

Nível de risco Descrição Escore de risco

moderado UTI 1

alto Transplante 3

muito alto VM ± droga vasoativa 5

Lesão (Cr) Lesão (Hipervolemia) Escore de Lesão

sem ê eClCr/ é Cr(s) < 5% 1

0-25% ê eClCr
0-33% é Cr(s)

≥ 5 % 2

25-50% ê eCrCl
33-100% é Cr(s)

≥ 10 % 4

> 50% ê eCrCl
> 100% é Cr(s)

≥ 15 % 8

X Índice da angina renal - escore:

Angina ≥ 8

Cálculo de Índice de Angina Renal (IAR)



Validação do Índice da Angina Renal (IAR)

11 estudos
3701 crianças
AUC 0.88 (95% IC, 0,85 – 0,91)

Sens – 85% (74 – 92%)
Esp – 79% (69 – 89%)

Principal desfecho: 

IAR aplicado nas primeiras 12h da 
UTI prevê LRA II ou III (KDIGO) nos 
primeiros 3 dias da internação



Integração de IAR com NGAL

IAR – NGAL: Eficaz para identificar pacientes com
baixo risco para LRA avançada (severa) 

Estudar habilidade preditiva da IAR-NGAL c/
Prontuário eletrônico e c/ FST para identificar
Pacientes com risco de hipervolemia e TSR



Biomarcadores 
candidatos 
(pré-clínico)

Ensaios clínicos prospectivos
Sens., Espec., AUC/ROC

Segurança, eficácia

Aprovação de 
órgãos reguladores
Custo / Beneficio

Desafios de próximas décadas

• Biomarcadores de estresse, da lesão e da função renal
• Evolução dos escores clínicos de risco (da LRA)
• Modelos diagnósticos integrados 

• prontuário eletrônico + escores clínicos de risco + BMs

• Avaliação de risco 
para LRA / transição para DRC

• Predição de desfecho
• Prevenção

• Diagnóstico

• Tratamento

• Recuperação da função renal



Resultados da última década

• Cistatina C – marcador precoce 
da LRA pediátrica

• NGAL – mais estudado e 
validado como marcador 
precoce da LRA pediátrica

• NGAL, IL-18, LTFABP e KIM-1 
(urinários) – correlacionam c/ 
• grau da LRA, 
• desfechos clínicos, e 
• preveem o risco da LRA após a 

cirurgia cardíaca 
(By-pass). 

• No entanto...

Ostermann et. al. Jama Netw Open 2020 
Devarajan et al. Biomark Med 2010

Kostic et al. Dados não publicados



Resultados da última década

• Todos biomarcadores, aplicados de forma isolada, 
apresentam sensibilidade e especificidade ~ 60-70%, 

para discriminar:

• LRA
• Etiologia da LRA
• Progressão da LRA para DRC
• Grau da LRA
• Inicio da TSR
• Desfecho da LRA
• Recuperação da LRA



Propostas...

• Painéis de marcadores:
• “Baterias” padronizadas (“combos”) 

para dosagens de dois ou mais 
marcadores (biológicos, clínicos)
universalmente disponíveis. 

• Apoiar decisão clínica utilizando 
biomarcadores de:
• Estresse renal (Timp-2 x IGFBP-7) 
• dano renal (eg. NGAL) e 
• da função renal (eg. Cistatina C) 

expandindo a definição da LRA, 
aumentando a sensibilidade. 



Propostas...

Testes Tipo do marcador Cut-off Sens. Espec. AUC

TIMP-2xIGFBP7 Stress - marker
0,3 (adulto)
0,7 (pediátrico)
neonatal

92 %
83%
?

46%
77%
?

0,80
0,85
0,71

IAR + NGAL Estratificação de 
risco + lesão tubular

8 (IAR), NGAL > 150 
ng/mL

86% 85% 0,97

FST* + IAR + NGAL 
(Taking Focus Project, 
S. Goldstein)

FST + IAR + 
TIMP2xIGFBP7

Marcador clínico
Estratificação de 
risco
BM lesão tubular /

Stress- marker

Em andamento
Furo: 1mg/kg/dose
DU: 0,5 ml/kg/h (2-6h)

0,69*

Ninja + baby Ninja:
Prontuário eletrônico
Farmácia
Creatinina sérica
Referenciar para nefro
+
DU (Awaken, 2017)

Marcador clínico

Marcador funcional

NKDIGO < 29 semanas
Cr (s) ↑ 0,3 mg/dL
DU < 1 mL/kg/h

< 1,5 mL/kg/h (< 29s)
< 2,0 mL/kg/h (< 29s)

0,92 0,5 0,71

0,73
0,75

Fuhrman D, Pediatr Nephrol, 2021



Observações...



Perfil de Biomarcadores em Lactentes Saudáveis

Kostic et al. 
Dados não publicados



Conclusões

• LRA pediátrica e neonatal continua subdiagnosticada!
• Risco aumentado de mortalidade
• Desfechos desfavoráveis a longo prazo
• Necessária Incorporação de novos marcadores nas 

definições de LRA pediátrica e neonatal
• Uso de sistemas de alerta através da integração do 

prontuário eletrônico com o monitoramento de Cr(s) e 
drogas nefrotóxicas nas UTIs pediátricas e neonatais 
(Ninja / Baby Ninja)

• Equipe multidisciplinar: intensivistas, nefrologistas, 
neonatologistas, farmacêuticos, setor TI, laboratórios

• Entender melhor o papel dos biomarcadores na 
fisiopatologodia de LRA e “cross talk” entre o rim e 
demais órgãos.  



Obrigado!


