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Contextualização
A LRA é ocorrência frequente em pacientes criticamente enfermos e apresenta
associação significante com morbi/mortalidade. Estudos recentes têm demonstrado
que, quanto maior a duração da LRA maior a taxa de mortalidade, independente do
estágio da mesma. Até o momento não há testes validados que permitam predizer a
progressão da LRA. Os marcadores convencionais da função renal, isto é, creatinina e
débito urinário (DU) apresentam diversas limitações e não permitem prever a evolução
da LRA. Embora tenhamos alguns novos e “promissores” biomarcadores de LRA os
resultados, até o momento, são inconsistentes no que se refere à predição de
evolução da LRA. Neste contexto, dados recentes da literatura têm demonstrado que o
teste de estresse ao furosemide (TEF) pode predizer a piora evolutiva da LRA e,
também, a necessidade de terapia de substituição renal.

Desenho do Estudo
Estudo multicêntrico observacional prospectivo (5 UTI de centros acadêmicos nos
EUA e Canadá) que incluiu 92 pacientes criticamente enfermos em estágio I ou II de
LRA definida pelo critério de AKIN. Realizou-se o TEF com administração em bolus de
1mg/Kg nos pacientes que não estavam em uso de furosemide e 1.5mg/Kg nos
pacientes em uso prévio de furosemide (em um período de 7 dias). Monitorou-se o
débito urinário e a capacidade preditiva do débito urinário em relação à piora da LRA.
Resultados do Estudo
Vinte e três pacientes progrediram para estágio III de LRA e tiveram débito DU durante
as primeiras 2 horas após TEF significantemente menor (p<0.0001) em relação aos
demais pacientes com medida da área sob a curva (AuROC) de 0.87. O ponto de corte

foi DU < 200mls em 2horas, com sensitividade de 73.9% e especificidade de 90%.

Dentre os que progrediram 10 (44%) receberam terapia de substituição renal (TSR) e
7 (30%) morreram. Dos 23 pacientes que progrediram para o estágio III de LRA, 20
(87%) atenderam aos critérios conforme variação da creatinina sérica e 3 (13%)
atenderam aos critérios conforme o início da TSR; nenhum paciente foi classificado
levando em consideração apenas o DU. Em relação à TSR apenas 43,4% dos
pacientes que responderam ao TEF com baixa produção de urina necessitaram de
TSR, porém, no estudo não havia critérios definidos para determinar o início da TRS e,
além disso, o início da TSR não estava definido como um endpoint primário. Os
autores sugerem que estudos adicionais são necessários para determinar as
características operacionais ideais do FST para prever a necessidade de TRS.
Contextualização nos conhecimentos atuais
Os novos critérios de diagnóstico e classificação da LRA (RIFLE, AKIN, KDIGO) têm
permitido normatizar o diagnóstico da LRA e, desta forma, facilitado a análise de
estudos no que se refere a tratamento e evolução em diferentes serviços ao redor do
mundo. A associação da LRA com o prognóstico é inequívoca e a duração da LRA,
também, tem se apresentado como fator prognóstico. Sood e cols demonstraram em
estudo colaborativo com 5000 pacientes de 28 serviços Canadá, USA e A Saudita,
que a duração da LRA maior que 24 horas se associou com pior prognóstico. E, Metha
e cols, em metanálise recente, também observaram que, independente do estágio de
LRA, quanto maior a duração da LRA pior o prognóstico. A busca por testes validados
que permitam predizer a progressão da LRA se justifica por estimular a instituição de
cuidados de prevenção (evitar administração de nefrotoxinas, manutenção da PAM, do
balanço hídrico e da hemodinâmica renal) além de instituição precoce da TSR. O TEF
também foi avaliado em relação aos BM de dano renal para prever a progressão da
LRA. Matsuura e cols analisaram retrospectivamente 95 pacientes com AKIN estágio I
e II de LRA, e sua resposta ao TEF e compararam com as características preditivas da
NGAL plasmática. O TEF foi melhor preditor de progressão para AKIN estágio III (AUC
0,87, IC 95% 0,73-0,94) e teve melhor desempenho em relação à NGAL plasmática
(AUC 0,80, IC 95% 0,67-0,88). Este fato destaca a utilidade clínica do TEF para testar
a reserva funcional de néfrons e prever progressão da LRA. Elsaegh e cols em estudo
envolvendo 60 pacientes sépticos concluíram que TEF é uma ferramenta promissora
para acessar a ocorrência e progressão da LRA. E, além disso, demonstraram
superioridade do TEF em relação à cistatina C sérica como BM funcional de LRA.
Importante destacar ainda que, diferente do observado no presente estudo,
publicações recentes têm demonstrado que além de predizer a evolução da LRA para
estágios mais avançados, o TEF pode auxiliar na indicação da TSR. Neste contexto

pode –se citar como exemplo Lumlertgul N e cols e Koyner JL e cols. Lumlertgul N e
cols analisarem 104 pacientes observaram que dentre os 60 que não responderam ao
TEF 78% necessitaram de TSR e, dentre os 44 que responderam ao FST apenas 13%
necessitaram de TSR. Koyner JL e cols que compararam TEF e um painel de BM em
pacientes com LRA e concluíram que o TEF foi superior ao painel de BM biioquímicos
em todos os end points (progressão da LRA, necessidade de TSR e mortalidade
hospitalar).
Pontos para Análise
1) O artigo incluiu apenas pacientes AKIN em estágio I e II de LRA e não avaliou
pacientes AKIN estágio III que ainda não haviam evoluído para TSR.
2) A necessidade de instituição da TSR não foi incluída como objetivo principal e este
pode ser um tema para estudos futuros
3) Não foram estudados os novos BM de LRA e sua capacidade de predizer evolução
da LRA em comparação com o desempenho do TEF
3) O estudo não foi duplo cego e isso pode ter influenciado a decisão dos mesmos
sobre o início da TRS e ter afetado os resultados.
4) O FST também é limitado a pacientes com DU <100 ml / h e, portanto, não pode ser
utilizado em LRA não oligúrica.
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