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RESUMO  

 

Introdução: A lesão renal aguda (LRA) é uma complicação comum pós transplante hepático. 

Os marcadores clínicos para seu diagnóstico são muito limitados, o que contribuiu na busca 

de biomarcadores mais específicos para sua detecção precoce. Foram utilizados no estudo o 

NGAL, biomarcador tubular renal e o syndecan-1, biomarcador endotelial. Objetivos: Avaliar 

a correlação entre detecção precoce de NGAL e Syndecan-1 e LRA nos pacientes submetidos 

a transplante hepático, além da sua capacidade em predizer LRA antes da alteração da 

creatinina. Métodos: Estudo de coorte prospectivo realizado no Hospital Universitário Walter 

Cantídio e Hospital São Carlos com pacientes que realizaram transplante hepático em 2016. 

Foram coletados dados clínicos e epidemiológicos, além de amostras séricas seriadas (T1: 

indução da anestesia, T2: Fase anepática e T3: 2h pós-reperfusão) para análise dos 

biomarcadores NGAL e Syndecan-1. Resultados: Foram incluídos no estudo 46 pacientes, 

com média de idade de 54 anos, sendo 60% do sexo masculino. LRA foi observada em 24 

casos (61,5%) nos primeiros 7 dias de internação . A análise comparativa dos biomarcadores 

nos primeiros 7 dias pós-transplante entre os grupos sem e com LRA evidenciou que uma 

medida única do syndecan-1 2h pós-reperfusão correlacionou-se com a ocorrência de LRA 

(p<0,001). Nenhum valor isolado do NGAL correlacionou-se com ocorrência de LRA no 

respectivo estudo, embora a relação T3/T2 teve relação com a ocorrência de LRA  7 dias pós 

transplante hepático. Conclusão: Os biomarcadores NGAL e Syndecan-1 podem predizer a 

ocorrência de LRA nos pacientes submetidos a transplante hepático antes da alteração da 

creatinina. 

 

Palavras-chave: transplante hepático, NGAL, Syndecan-1, lesão renal aguda.  



ABSTRACT 

 

 

Background: Acute kidney injury (AKI) is a common complication after liver 

transplantation. Clinical markers for diagnosis are very limited, which contributed to the 

search for more specific biomarkers for their early diagnosis. NGAL, renal tubular biomarker 

and syndecan-1, endothelial biomarker were used in the study. Objectives: To assess the 

correlation between early detection of NGAL and Syndecan-1 and AKI in patients undergoing 

liver transplantation, in addition to their ability to predict AKI before creatinine alteration. 

Methods: A prospective cohort study was carried out at the Walter Cantídio University 

Hospital and Hospital São Carlos with patients who underwent liver transplantation in 2016. 

Clinical and epidemiological data were collected, as well as serial serum samples (T1: 

anesthesia induction, T2: anepatic fase and T3 : 2h post-reperfusion) for analysis of the 

biomarkers NGAL and Syndecan-1. Results: A total of 46 patients were included in the 

study, with a mean age of 54 years, of which 60% were male. AKI was observed in 24 cases 

(61.5%) in the first 7 days of hospitalization. The comparative analysis of the biomarkers in 

the first 7 days post-transplantation between the groups without and with AKI showed that the 

single measurement of syndecan-1 2h post reperfusion correlated with the occurrence of AKI 

(p <0.001). No isolated NGAL value correlated with the occurrence of AKI in the respective 

study, although the T3 / T2 ratio was related to the occurrence of AKI 7 days after hepatic 

transplantation. Conclusion: NGAL and Syndecan-1 biomarkers can predict the occurrence 

of AKI in patients undergoing liver transplantation prior to creatinine clearance. 

 

Key words: liver transplantation, NGAL, Syndecan-1, acute kidney injury. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos Históricos 

 

A história do transplante hepático (TH) começou em 1963, quando Thomas Starzl  

em Denver, Estados Unidos, realizou o primeiro transplante em humano em uma criança com 

atresia de vias biliares. Essa criança faleceu no intra-operatório por coagulopatia. (STARZL et 

al., 1963). Isso ocorreu quatro anos antes do primeiro transplante com sobrevida real bem 

sucedida, realizado pela mesma equipe em uma criança de 2 anos, Julia Rodriguez, portadora 

de colangiocarcinoma, que faleceu 13 meses após o transplante por metástases.  

A introdução do imunossupressor ciclosporina por Royl Caln trouxe significativa 

melhora nos resultados. A ciclosporina era utilizada no transplante renal com ressalva por ser 

nefrotóxica. Foi adaptada pela equipe de Thomas Starzl em doses menores para uso no 

transplante hepático, e foi o que possibilitou a expansão do transplante hepático como 

tratamento padrão para uma série de doenças. Desde então, os grupos de Starzl, inicialmente 

em Denver e depois em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e os grupos de Roy Calne e William, 

na Inglaterra, foram os primeiros a iniciar, na década de 70, a aplicação clínica do transplante 

de fígado (CALNE; WILLIAMS, 1968).  

Em um simpósio em 1987, para homenagear os 25 anos de dedicação de Thomas 

Starzl ao transplante hepático, foi apresentada na Universidade de Wisconsin por Folkert 

Belzer a solução, que ficou conhecida como solução de Belzer-Wisconsin, que permitiu 

preservação do enxerto por até 24 horas. Hoje existem numerosas outras soluções de 

preservação, com moléculas impermeáveis que impedem o acúmulo intracelular de água 

induzido pela hipotermia e semelhantes ao meio intracelular e específicas para preservação do 

órgão em meio frio, permitindo longo tempo de isquemia fria e, como resultado, aumento do 

número de órgãos disponíveis (BUTLER; TOOGOOD, 2017). 

No Brasil, o primeiro transplante de fígado, com sucesso, foi realizado em 1985, 

pela equipe do professor Silvano Raia, no Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo. Era uma paciente de 20 anos com tumor primário do fígado, que faleceu 13 meses pós 

transplante por recidiva da doença original.  No nordeste do Brasil, o estado de Pernambuco 

foi pioneiro na realização deste procedimento; já no estado do Ceará, o primeiro transplante 

hepático foi realizado em 18 de maio de 2002, pela equipe coordenada pelo Dr. José Huygens 

Parente Garcia, no Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará 

(HUWC – UFC)(GARCIA, 2002). 
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O Hospital Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará(UFC), é líder em número 

de transplantes de fígado no Brasil entre 2013 a 2015, com 133 procedimentos em 2015 e 

sobrevida em 86% dos casos. Desde 18 de maio de 2002, data da primeira cirurgia, o Serviço de 

Transplante de Fígado do Walter Cantídio já realizou cerca de 1200 transplantes do órgão. 

 

1.2 Indicações do transplante hepático 

 

O TH é indicado para pacientes com doença hepática em estágio terminal, de acordo 

com a associação americana para estudo das doenças do fígado. Nestes pacientes, a 

expectativa de vida baseada na história natural da doença é menor que 90% em um ano 

(LUCEY et al., 1997) 

As indicações comuns para transplante hepático são: 

• Doença Hepática Crônica: NASH, cirrose alcoólica, cirrose biliar primária, 

colangite esclerosante primária, cirrose por hepatite B ou C, hepatite crônica 

auto-imune, hemocromatose e síndrome de Budd-Chiari; 

• Malignidades: Hepatocarcinoma pequeno com cirrose, hepatoblastoma 

quimiossensível não ressecável, hemangioendotelioma epitelioide; 

• Erros inatos do metabolismo: oxalose primária, Síndrome de Crigler-Najjar 

tipo I, defeitos no ciclo da uréia, polineuropatia amiloide familiar; 

• Falência hepática fulminante: hepatite viral, hepatite medicamentosa 

(paracetamol, halotano). 

 

1.3 Complicações pós transplante hepático 

 

• Complicações pós-operatórias: 

Sangramento significativo ocorre em 5-10% dos casos, podendo ser secundário a 

coagulopatia e responsivo a terapêutica medicamentosa, enquanto outra proporção exigirá 

exploração cirúrgica. 

A disfunção primária do enxerto é um desastre, ocorrendo em menos de 2% dos 

casos, exigindo retransplante com urgência.  

A maioria das complicações vasculares e biliares ocorrem como manifestações 

tardias. 

• Complicações infecciosas: 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/ceara
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Pacientes imunossuprimidos estão sob risco aumentado de infecção. Infecções 

bacterianas são as mais frequentes, particularmente no primeiro mês pós transplante , 

ocorrendo aumento do número de casos de organismos multi-resistentes. 

Infecção viral também pode ocorrer, sendo o citomegalovírus (CMV) o mais 

comum. Infecção pelo CMV pode ser devido a infecção em um paciente com sorologia 

previamente negativa por um doador positivo ou por reativação em um paciente previamente 

positivo pela imunossupressão. Outras infecções virais incluem herpes simples, varicela 

zoster, adenovírus e Epstein-Barr vírus (EBV). 

A incidência de infecções fúngicas tem sido reportada em torno de 40% nos 

transplantados hepático. Candida e Aspergillus são as espécies mais frequentes. Anfotericina 

B permanece como tratamento de primeira linha. 

• Rejeição e Imunossupressão 

O fígado apresenta uma posição privilegiada em relação aos outros órgãos quanto à 

rejeição. Enxertos hepáticos são mais resistentes à rejeição hiperaguda que outros órgãos 

sólidos, entretanto 40-70% dos pacientes vão sofrer rejeição celular aguda dentro de 1 mês 

pós transplante. A apresentação é geralmente subclínica e detecção precoce é dependente da 

dosagem seriada da função hepática. 

• Complicações a longo prazo 

Malignidade, rejeição, recorrência da doença, diabetes e complicações relacionadas ao 

tratamento imunossupressor. 

 

Muitos avanços ocorreram nas últimas três décadas. Melhora no manejo 

perioperatório, seleção e tratamento dos potenciais candidatos ao transplante, combinados 

com avanços em cuidados pós-transplante têm indubitavelmente melhorado os resultados. O 

progresso no tratamento de complicações infecciosas e o desenvolvimento de 

imunossupressores mais seletivos, tem permitido sobrevida de 90% em 1 ano, resultados bem 

melhores que há trinta anos (BUTLER; TOOGOOD, 2017) 

Entretanto, com o avanço da técnica cirúrgica e manejo perioperatório, há maior 

ênfase em complicações pós-operatórias, sua prevenção e tratamento precoce.  

O desenvolvimento de disfunção renal antes ou após o transplante hepático permanece 

como condição crítica que afeta adversamente o prognóstico, com consequente redução da 

sobrevida e aumento dos custos em saúde (MCCAULEY et al., 1990). 

Disfunção renal pré-transplante é comum e pode ser devido à doença renal 

crônica, doença renal aguda ou à combinação de ambas. Sharma et al demonstraram que, no 
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momento do transplante, 51% dos pacientes tinham taxa de filtração glomerular (TFG)< 

60mL/min , e 6,3% necessitaram de diálise. Lesão renal aguda (LRA) pós-transplante 

hepático é uma complicação comum, com incidência variando entre 12-95% (BARRI YM, 

SANCHEZ EQ, JENNINGS LW, MELTON LB, HAYS S, LEVY MF, 2009)(RIORDAN; 

WONG; MCQUILLAN, 2007). A deterioração da função renal nesse cenário foi associada ao 

aumento da taxa de mortalidade em 30 dias, disfunção de enxerto e mortalidade em 1 ano 

(YOU et al., 2011) (ZHU et al., 2010). Barreto et al., 2015, encontraram como fatores de 

risco para LRA pós-transplante hepático: a hepatite viral, longo tempo de isquemia quente e 

elevado nível de lactato sérico. Desse modo, a LRA tem sido apontada como importante fator 

de risco para morte, podendo evoluir para doença renal crônica em pacientes transplantados. 

Além disso, escore MELD elevado foi preditor de necessidade de hemodiálise (BARRETO et 

al., 2015). Em estudo recente, no qual a morbimortalidade cardiovascular foi investigada em 

389 transplantados hepático, escore MELD e LRA foram fatores de risco independentes para 

mortalidade relacionada a causas cardíacas. (NICOLAU-RADUCU et al., 2015) 

A causa de LRA pós-transplante hepático é multifatorial. Múltiplos insultos e 

fatores de risco são necessários para a LRA progredir para doença renal crônica. Disfunção 

renal pré-operatória, síndrome hepato-renal , clampe total de veia cava , hipotensão intra e pós 

operatória com necessidade de vasopressores, transfusão maciça e uso de inibidores de 

calcineurina  pós-operatório são fatores que parecem estar associados ao desenvolvimento de 

LRA. (BARRI YM, SANCHEZ EQ, JENNINGS LW, MELTON LB, HAYS S, LEVY MF, 

2009)  

O diagnóstico da lesão renal ainda é muito tardio, o que contribui para as taxas 

elevadas de LRA nos pacientes. Os marcadores clínicos utilizados para avaliação da função 

renal; como volume urinário e creatinina sérica, são bastante limitados devido a variáveis 

extra-renais que interferem em seus níveis, e a creatinina só se eleva quando metade da 

função renal está comprometida. As limitações da creatinina sérica e a pouca sensibilidade e 

precisão no diagnóstico laboratorial da doença renal desencadearam a busca por outros 

biomarcadores de LRA. Esses biomarcadores devem, idealmente, ser capazes de identificar 

estágios precoces de LRA para permitir as intervenções necessárias para prevenção, 

progressão e reconhecimento precoce. Biomarcadores poderiam também prover informações 

a respeito da etiologia da LRA e ajudar a distinguir alterações funcionais de dano renal 

estrutural. (HAAN; HOORN; GEUS, 2017) 
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1.4 Biomarcadores de lesão renal 

 

Vários novos biomarcadores de LRA têm sido estudados. Eles foram 

primeiramente avaliados em pacientes de unidades de terapia intensiva. Alguns novos 

biomarcadores renais como NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin), KIM-1 

(kidney injury molecule-1), L-FABP (liver fatty acid-binding protein) e IL-18 (interleucina-

18) já foram estudados em pacientes submetidos a transplante hepático (FRANCOZ; 

NADIM; DURAND, 2016). Contudo, poucos biomarcadores foram avaliados em pacientes 

pós-transplante hepático (FRANCOZ; NADIM; DURAND, 2016)(PORTAL et al., 

2010)(TSUCHIMOTO et al., 2014)(HRYNIEWIECKA et al., 2014)(LEVITSKY et al., 

2017)(NIEMANN et al., 2009)(CHENG et al., 2012)(WAGENER et al., 2011) 

 

  1.5  Biomarcador de lesão tubular renal 

 

A NGAL é uma proteína pequena, de 25-kD, da família das lipocalinas. Foi 

descoberta através de análise ampla do genoma dos rins, induzidos em resposta a LRA. Está 

expressa após dano renal e preencheu critérios de biomarcador promissor para dano tubular, 

visto que é secretada como proteína tubular e pode ser encontrada tanto na urina quanto no 

plasma rapidamente após início de lesão renal. Alguns estudiosos preferem o nome troponina 

do rim, como sendo um novo biomarcador  detectado precocemente pós-lesão renal (HAN et 

al., 2009 ) 

A NGAL tem sido identificada entre os genes mais expressos no rim 

precocemente após lesão renal em modelos animais (SUPAVEKIN et al., 2003) . A 

concentração urinária ou sérica elevada de NGAL pode estar relacionada à desordem renal 

(SHAVIT; IVGI; SLOTKI, 2011).  

Em pacientes submetidos a transplante hepático, uma única medida de NGAL 

plasmático dentro de 24h prediz LRA com elevado grau de acurácia, sendo superior à 

creatinina sérica na determinação de quais pacientes estão sob risco de desenvolver LRA pós-

transplante hepático (PORTAL et al., 2010).  

Niemann et al., 2009 , em estudo, com 59 pacientes, coletaram amostras séricas 

durante o transplante hepático para estudo NGAL nos seguintes tempos: imediatamente após 

indução da anestesia (NGAL 1), 2 horas pós-reperfusão (NGAL 2) e 24h pós- reperfusão 

(NGAL 3). Foi achado que uma única medida de NGAL 2h pós-reperfusão se correlacionou 

com LRA no pós–operatório em pacientes com creatinina < 1,5mg/dL. A dosagem basal do 
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NGAL não foi associada com o desenvolvimento pós-operatório de LRA em pacientes com 

função renal preservada. O delta NGAL (NGAL 2- NGAL 1) foi preditor de LRA quando 

todos os pacientes ,incluindo os com lesão renal prévia, foram inseridos na análise. 

Apesar desses sinais positivos, há controvérsias se a NGAL é específica para 

lesão renal. NGAL é produzida em baixos níveis em vários tecidos e tanto a inflamação aguda 

quanto a crônica contribuem para a liberação de NGAL. Além disso, a inabilidade para a 

medida específica da NGAL liberada pelas células tubulares, bem como sua liberação 

imprevisível tem limitado seu potencial como marcador específico de LRA (MÅRTENSSON; 

BELLOMO, 2014). Isso foi confirmado em estudo com 107 pacientes submetidos a 

transplante hepático, nos quais NGAL sérica e urinária estiveram associadas à função renal no 

pós-operatório, assim como à contagem de leucócitos e outros parâmetros inflamatórios 

(HRYNIEWIECKA et al., 2014). Mesmo assim, NGAL urinária apresenta resultados 

relevantes como novo biomarcador renal, mas estudos adicionais são necessários para 

entender os mecanismos da secreção de NGAL no contexto da LRA no pós-transplante 

hepático. (DE HAAN; HOORN; DE GEUS, 2017) 

O valor preditivo da NGAL na LRA tem sido avaliado por mais de uma década 

(MISHRA et al., 2003) (MISHRA; MA; BARASCH, 2004). Essa avaliação foi desencadeada 

pela análise genômica e proteômica, mostrando que a proteína NGAL foi induzida em rins de 

animais e liberada na urina, pós-insulto isquêmico e nefrotóxico (MISHRA et al., 2003) 

(MISHRA; MA; BARASCH, 2004). Após o primeiro estudo promissor de validação em 

humanos (MISHRA et al., 2005), NGAL foi, por muitos anos, considerada a troponina do rim 

(DEVARAJAN, 2010). Entretanto, diferentemente do infarto do miocárdio, LRA é raramente 

desencadeada somente por isquemia. Sua fisiopatologia, entretanto, é caracterizada por uma 

interação complexa entre doença crônica predisponente, distúrbios hemodinâmicos, insultos 

nefrotóxicos e resposta inflamatória levando a lesão da célula tubular renal e, eventualmente, 

queda da taxa de filtração glomerular (AKCAY; NGUYEN; EDELSTEIN, 2009).  

 

1.6 Biomarcadores endoteliais 

 

O endotélio vascular é criticamente envolvido em vários passos do dano tecidual 

devido à ausência de fluxo durante a isquemia fria e quente no decorrer do procedimento 

cirúrgico, preservação e implantação do enxerto, seguido de re-estabelecimento do fluxo 

sanguíneo durante a reperfusão no transplante hepático. (SEAL; GEWERTZ, 2005 ) (ZHAI 

Y, PETROWSKY H, HONG JC, BUSUTTIL RW, 2013). O endotélio vascular saudável é 
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revestido pelo glicocálix, uma malha firme, carregada negativamente, e que estende-se , em 

algumas veias, até 2m da membrana endotelial (BECKER et al., 2010).  

O glicocálix endotelial é uma camada de proteoglicanos e glicoproteínas no topo 

das células endoteliais, sendo syndecan e ácido hialurônico seus principais componentes. Essa 

estrutura é responsável, em parte, pela manutenção da permeabilidade vascular 

(ALPHONSUS; RODSETH, 2014). Apresenta propriedade anti-adesiva e anticoagulante (DE 

MELO BEZERRA CAVALCANTE et al., 2016). Há evidências científicas de que o 

glicocálix intacto mantém a permeabilidade vascular, medeia a produção de óxido nítrico 

estresse-dependente, modula a resposta inflamatória e protege as enzimas vasculares, assim 

como os fatores inibidores da coagulação (WEINBAUM; TARBELL; DAMIANO, 2007) .  

O dano e adelgaçamento do glicocálix endotelial têm sido associados aos efeitos 

deletérios pós reperfusão , e a outros estados inflamatórios, como a hiperglicemia no diabetes 

melitus. (GRUNDMANN et al., 2012) (BECKER et al., 2015) (ZUURBIER et al., 2005). A 

quebra do glicocálix endotelial também provoca distúrbio do fluxo sanguíneo, como estresse 

de cisalhamento e tensão de parede vascular, devido ao seu papel essencial como 

mecanorreceptor  (FU; TARBELL, 2013). Assim sendo, a lesão do glicocálix endotelial pode 

ser o ponto fundamental no qual os efeitos do trauma levam à disfunção endotelial, 

coagulopatia, edema e disfunção orgânica , o qual resulta em pobre prognóstico 

(JOHANSSON PI, STENSBALLE J, RASMUSSEN LS, 2011) (RAHBAR et al., 2015). 

Esses efeitos sistêmicos formam a síndrome chamada “endoteliopatia do trauma”. 

Clinicamente, não existe ainda um método disponível para quantificar o dano 

endotelial, mas estudos prévios têm mostrado uma forte associação entre o extravasamento de 

componentes do glicocálix endotelial, principalmente syndecan-1, com coagulopatia, edema e 

mortalidade. (JOHANSSON PI, STENSBALLE J, RASMUSSEN LS, 2011)(HAYWOOD-

WATSON et al., 2011)(RAHBAR et al., 2015). 

A Syndecan-1 (uma heparan-sulfato proteoglicana expressa em células epiteliais e 

endoteliais) tem sido extensamente estudada em relação à lesão traumática e é, atualmente, 

considerada o principal marcador de quebra do glicocálix endotelial. (JOHANSSON PI, 

STENSBALLE J, RASMUSSEN LS, 2011) (RAHBAR et al., 2015)(REHM et al., 2007) 

(KOZAR; PATI; FRANCISCO, 2016). 

Choque hemorrágico induz extravasamento do syndecan-1, facilitando a 

exposição do endotélio lesado a mediadores pró-inflamatórios e alterando sua integridade, o 

que resulta em aumento da permeabilidade (RAHBAR et al., 2015) (RAHBAR et al., 2014). 

Recentemente, Johansson et al (JOHANSSON PI, STENSBALLE J, RASMUSSEN LS, 
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2011) demonstraram a associação entre ativação simpático-adrenal, inflamação, coagulopatia, 

e liberação do syndecan-1. (JOHANSSON PI, STENSBALLE J, RASMUSSEN LS, 2011) 

(OSTROWSKI SR, 2012) (JOHANSSON et al., 2017). Outros estudos demonstraram a 

associação entre elevados níveis de syndecan-1 e o aumento da permeabilidade endotelial, o 

que se correlaciona com elevado volume transfundido e piores resultados (RAHBAR et al., 

2015). Em adição a isso, o efeito protetor de terapias que têm como alvo a endoteliopatia do 

trauma e o glicocálix endotelial, como a ressuscitação plasmática, parece ser mediada em 

parte pela modulação do syndecan-1 como demonstrado por estudos in vitro (HAYWOOD-

WATSON et al., 2011) (BAN et al., 2015) (XIYUN DENG, YANNA CAO, MARIA P. 

HUBY, CHAOJUN DUAN, LISA BAER, ZHANGLONG PENG, ROSEMARY A. KOZAR, 

MARIE-FRANCOISE DOURSOUT, JOHN B. HOLCOMB, 2016). Similarmente, em 

modelo com roedor, Haywood-Watson e colegas demonstraram que o plasma fresco 

congelado repara o glicocálix endotelial, e restaura o syndecan-1 endotelial e modula a 

inflamação. (HAYWOOD-WATSON et al., 2011) 

No contexto clínico do transplante hepático, a lesão de isquemia reperfusão leva à 

ativação das células de Kupffer hepáticas, produção de citocinas, geração de espécies reativas 

de oxigênio, aumento da expressão de moléculas de adesão, e infiltração de linfócitos e 

monócitos (ZHAI Y, PETROWSKY H, HONG JC, BUSUTTIL RW, 2013). Estudos prévios 

em animais e humanos mostraram que a lesão de isquemia reperfusão causa maciça 

degradação ou até destruição do citoesqueleto de glicocálix, medida através do aumento 

plasmático de suas core proteínas, principalmente syndecan-1 e heparan sulfato. (ANNECKE 

et al., 2010)(MULIVOR; LIPOWSKY, 2004.)(REHM et al., 2007). Isso leva ao 

extravasamento capilar, formação de edema, perda da responsividade vascular e aumento da 

adesão de leucócitos e plaquetas, tanto quanto ativação de vias de coagulação. Como o grau 

de destruição do glicocálix foi positivamente relacionado à disfunção orgânica e à 

mortalidade geral em diferentes cenários clínicos, sua proteção e regeneração parecem ser um 

alvo terapêutico promissor (STEPPAN et al., 2011) (NELSON et al., 2008). O syndecan-1 

sérico é um biomarcador de dano ao glicocálix endotelial. 

Em virtude da incidência e complicações associadas à ocorrência de LRA nessa 

população, o presente estudo tem ênfase no diagnóstico precoce através do uso de 

biomarcadores. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar novos biomarcadores para o diagnóstico precoce de LRA no transplante 

hepático. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Avaliar a capacidade da detecção precoce de LRA pós transplante hepático mediante 

dosagem dos biomarcadores NGAL e Syndecan-1; 

b) Comparar os níveis da NGAL sérica nas três fases do transplante hepático; 

c) Comparar os níveis do Syndecan-1 sérico nas três fases do transplante hepático; 

d) Avaliar a capacidade preditora e diagnóstica de LRA mediante dosagem de NGAL e 

syndecan-1 séricos nas três fases do transplante hepático; 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Tipo e Local do estudo 

 

Estudo coorte prospectivo, controlado, desenvolvido no complexo HUWC e 

Hospital São Carlos, no ambulatório de transplante hepático do HUWC, nos centros 

cirúrgicos de ambos os hospitais e no Laboratório de Nefrologia e Doenças Tropicais da 

Faculdade de Farmácia da UFC, Fortaleza - Ceará. 

O HUWC é um hospital terciário e de ensino e o Hospital São Carlos é um 

hospital da rede privada, sendo ambos referência em transplante hepático. 

 

3.2 População do estudo 

 

Pacientes submetidos a transplante hepático no Hospital Universitário Walter 

Cantídio – UFC e no Hospital São Carlos no ano de 2016. 

 

3.3 Critérios de inclusão 

 

a) Pacientes de ambos os sexos; 

b) Idade entre 18 a 70 anos; 

c) Submetidos a transplante hepático; 

d) Assinatura do termo de consentimento informado após esclarecimento 

adequado em relação aos testes de função renal a serem realizados. 
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3.4 Critérios de exclusão 

 

a) Doença renal crônica prévia com TFG < 30ml/min 

b) Transplante simultâneo fígado, rim ou pâncreas. 

 

3.5 Coleta de dados e protocolo do estudo 

 

O período de coleta de dados compreendeu o ano de 2016, de janeiro a dezembro. 

Os participantes do estudo foram esclarecidos pelo pesquisador sobre os objetivos e método 

do estudo, e, uma vez em concordância com este, assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), recebendo uma cópia. 

Foram coletados, do prontuário dos pacientes elegíveis para o estudo, os seguintes 

dados epidemiológicos pré-transplante: idade, sexo, cor, data da admissão hospitalar, data do 

transplante, data da alta hospitalar, procedência, comorbidades, tabagismo, etilismo ou uso de 

drogas ilícitas, medicações em uso, doador vivo ou cadáver, idade do doador, MELD, 

CHILD, ASA, indicação do transplante, tempo do diagnóstico da doença de base, exames 

laboratoriais (Hb, Htc, leucograma, plaquetas, creatinina, uréia, glicose, Na, K, Cl, Mg, Ca, 

proteínas totais e frações, bilirrubinas total e frações, TAP, TPTA, INR, ALT, AST, FA, 

GGT, glicemia, gasometria). No intra-operatório foram coletados dados de tempo cirúrgico, 

tempo de isquemia fria, tempo de isquemia quente, tempo de fase anepática, uso de 

noradrenalina por mais de 5minutos, transfusão de hemocomponentes, volume de cristalóides 

administrados, dados do cell saver; além de exames laboratoriais (gasometria arterial, Na, K, 

Ca, Mg, glicemia, Hb, Htc, plaquetas, TAP, INR, TPTA). No pós-operatório, foram coletados 

dados de diurese no pós-operatório imediato, terapia imunossupressora, uso de antibióticos e 

drogas vasoativas além dos mesmos exames laboratoriais coletados no intra-operatório. 

Foram coletados também dados de seguimento de creatinina pós-transplante . 

As classificações Child-Pugh e MELD se referem à classificação de gravidade da 

doença hepática. 

Classificação Child-Pugh 
   Parâmetros 1 ponto 2 pontos 3 pontos 

Bilurribinas totais, mg/dL <=2 2 a 3 >3 

Ascite ausente leve moderada 

Albumina, g/dL >3,5 2,8-3,5 <2,8 

INR <1,8 1,8-2,3 <2,3 
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O MELD é calculado a partir dos seguintes dados: creatinina, INR e 

bilirrubina. 

Foram realizados 147 transplantes em 2016, embora apenas 46 tenham sido 

incluídos no estudo. Dois foram excluídos por idade inferior a 18 anos e um por ser 

transplante duplo fígado/rim. Tendo sido o primeiro ano com realização de transplantes 

também no Hospital São Carlos, houve perdas relativas a implantação de coleta e 

processamento das amostras no referido hospital, além de coletas incompletas ou não 

processadas em tempo hábil, o que incorreu em perda de 98 pacientes. 

 

 

3.6 Coleta e processamento de amostras biológicas 

 

No intra-operatório foram coletadas três amostras de sangue da linha arterial, 

pressão arterial invasiva, nas seguintes fases da cirurgia: T1 (após indução anestésica); T2 

(anepática, depois de retirada do fígado cirrótico e antes implantação do enxerto novo), e T3 

(2h pós reperfusão, implante do enxerto com anastomose vascular portal). 

Após coleta, as amostras séricas foram coletadas em tubos BD Vacutainer  ® com 

ativador de coágulo e gel separador para separação e obtenção de soro de alta qualidade. Após 

15 minutos da coleta, o sangue foi centrifugado a 3500 rpm por 15 minutos para obtenção do 

soro. As amostras de soro foram aliquotadas e congeladas a -80ºC para análises bioquímicas e 

quantificação de novos biomarcadores a nível sistêmico. 

 

3.7 Quantificação dos novos biomarcadores renais e biomarcadores inflamatórios 

 

Os novos biomarcadores renais NGAL e Syndecan-1 foram quantificados a partir 

de alíquotas específicas das amostras separadas no dia da coleta. Para todas essas 

quantificações foi utilizada a técnica de ELISA, um ensaio imunoenzimático de alta 

sensibilidade e especificidade. Kits comerciais de ELISA foram adquiridos da marca R&D 

Systems ® (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA), com reagentes suficientes para 5 a 15 

placas com 96 testes por placa dependendo do biomarcador. 

Todos os kits de ELISA foram do tipo sanduíche, um método mais rápido e 

eficaz. 
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3.8 Critério diagnóstico de lesão renal aguda (LRA) 

 

Foi utilizado como critério diagnóstico de LRA a última definição de LRA pelo 

Kidney Disease  Improving Global Outcomes (KDIGO) (KELLUM; LAMEIRE; KDIGO AKI 

GUIDELINE WORK GROUP, 2013): 

a) Aumento da creatinina sérica >0,3mg/dL nas primeiras 48h ou 1,5-1,9 vezes 

seu valor basal nos primeiros 07 dias; 

b) Débito urinário <0,5 mL/Kg/h por 6 horas. 

 

3.9 Ética 

 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Walter Cantídio da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, 

sob o CAAE: 58477616.8.0000.5045. Os pacientes foram informados sobre o objetivo do 

estudo, e, mediante aceitação de participação, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) antes do início da avaliação. 

 

3.10 Análise Estatística 

 

Os dados categóricos foram expressos como frequência de contagem absoluta e 

porcentagens . Todas as variáveis foram testadas para distribuiçaõ normal usando o teste de 

Shapiro-Wilk. As variáveis distribuídas normalmente ou quase normais foram relatadas como 

a média ± desvio padraõ. O teste t de Student e ANOVA foram aplicados para comparar 

médias. 

Os modelos de regressaõ logística foram utilizados para avaliar a associação entre 

os níveis dos biomarcados em 03 tempos com o desenvolvimento de LRA após o transplante 

hepático. AST, ALT, FA, BT, BD, Hb, Ht, Plaquetas, UREIA, Na e K foram testados em 
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diferentes modelos. A capacidade dos biomarcadores em prever ou diagnosticar precocemente 

a LRA foi avaliada usando área sob a curva ROC (AUC-ROC). Foi considerado 

estatisticamente significante um p<0,05. As análises estatísticas foram feitas utilizando o 

programa SPSS para macOS, versaõ 21.0 (IBM, EUA). 
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4 RESULTADOS 

 

Foram incluídos 46 pacientes no estudo. Idade média foi de 54 anos, sendo 60% 

do sexo masculino. Os dados clínicos e laboratoriais dos pacientes incluídos no estudo são 

mostrados na Tabela 1 e 2 e os dados clínicos e laboratorias de acordo com o 

desenvolvimento de LRA no pós-operatório (primeiros 7 dias) são mostrados na Tabela 3 e 4. 

 

Tabela 1 – Dados clínicos dos pacientes transplantados. 

 
(n=46) 

Idade (anos) 54±12 

Sexo (masculino) 27 (58%) 

Diabetes 10 (21,7%) 

Hipertensão 8 (17,4%) 

Tabagismo 8 (17,4%) 

Etilismo 24 (52,2%) 

Indicação do transplante  

Alcoólica 11 (24%) 

Viral 10 (22%) 

Criptogênica 9 (19,5%) 

Outros 11 (24%) 

Classificação CHILD  

A 6 (13%) 

B 14 (30,4%) 

C 15 (32,6%) 

MELD 18±7 

Tempo de internação (dias) 12±9 

LRA no pós-operatório 24 (61,5%) 

   

 
 

Dados expressos como média±desvio padrão, e como contagem absoluta e 

porcentagem entre parêntesis. LRA: lesão renal aguda definida pelo critério  

KDIGO. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 2 – Dados laboratoriais dos pacientes transplantados. 

 
(n=46) 

   

Parâmetros laboratoriais 

(admissão hospitalar) 

 

Hemoglobina (g/dL) 11,3±2,6 

Hematocrito (%) 33,6±5,4 

Plaquetas (1019/L) 93,3±37,9 

Creatinina (mg/dL) 0,81±0,34 

Ureia (mg/dL) 34±26 

Albumina (g/dL) 3,05±0,53 

Na (mEq/L) 134±7 

K (mEq/dL) 4,4±0,7 

 

BT (mg/dL) 6,78±7,75 

BD (mg/dL) 4,03±5,50 

BI (mg/dL) 2,63±3,11 

TGO (U/L) 357,95±1602,75 

TGP (U/L) 159,6±625,8 

FA (U/L) 371,6±290,5 

GGT (U/L) 156,9±149,6 

Dados expressos como média±desvio padrão, e como contagem absoluta e 

porcentagem entre parêntesis. LRA: lesão renal aguda definida pelo critério  

KDIGO. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 3 – Dados clínicos dos pacientes transplantados de acordo com o desenvolvimento de 

lesão renal aguda no pós-operatório. 

  
Sem 

LRA(n=22) 

LRA    

(n=24) 
p 

Idade (anos) 55 ± 13 52 ± 13 0,441 

Masculino 8  14  0,646 

Diabetes (Sim) 5  4  0,229 

Hipertensão (Sim) 3 5 0,95 

Tabagismo (Sim) 2 4  0,804 

Etilismo (Sim) 8  12  0,769 

Indicação do transplante 
   

Álcool 3  5  0,736 

Viral 2 7  
 

Criptogênica 4  5  
 

Outros 4  5  
 

CHILD 
   

A 5  1  0,027 

B 3  7  
 

C 3  11  
 

MELD Calculado 14,6 ± 5,3 19,5 ± 6,8 0,030 

Tempo de Internação (dias) 10 ± 5 15 ± 12 0,078 

  

    Dados expressos como média±desvio padrão, e como contagem absoluta e porcentagem entre 

parêntesis. LRA: lesão renal aguda definida pelo critério KDIGO. p<0,05 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 4 – Dados laboratoriais dos pacientes transplantados de acordo com o desenvolvimento 

de lesão renal aguda no pós-operatório. 

  
Sem 

LRA(n=22) 

LRA    

(n=24) 
p 

            

Parâmetros  laboratoriais 

(Admissão)    

Creatinina (mg/dL) 0,69 ± 0,2 0,89 ± 0,4 0,093 

Ureia(mg/dL) 22,5 ± 10,6 42,4 ± 30,9 0,022 

Albumina (g/dL) 3,3 ± 0,5 2,9 ± 0,5 0,118 

Na (mEq/L) 135,1 ± 5,5 133,5 ± 7,9 0,494 

K (mEq/dL) 4,1 ± 0,5 4,6 ± 0,7 0,033 

 

BT (mg/dL) 6,1 ± 8,9 7,8 ± 7,7 0,543 

BD (mg/dL) 3,2 ± 5,2 4,8 ± 6,1 0,433 

BI (mg/dL) 2,9 ± 4,1 2,9 ± 2,7 0,982 

            TGO (U/L)  137,2 ± 151,7    72,3± 44 0,102 

TGP (U/L) 77,1 ± 75,4 45,6 ± 31,5 0,127 

FA (U/L) 348,7 ± 398,5 358,4 ±195,6 0,932 

GGT (U/L) 
181,6 ± 149,4 

135,9 ± 

142,8 
0,408 

Colesterol total (mg/dL) 135 ± 30,8 136,4 ± 45,9 0,937 

Triglicérides (mg/dL) 76,5 ± 45,5 98 ± 43,9 0,313 

Hemoglobina (g/dL) 12,1 ± 1,8 10,6 ± 3 0,090 

Hematócrito (%) 35,6 ± 5,2 32,1 ± 5,6 0,059 

Plaquetas (1019/L) 100,1 ± 31,5 86,7 ± 45,4 0,329 

Dados expressos como média±desvio padrão, e como contagem absoluta e porcentagem entre 

parêntesis. LRA: lesão renal aguda definida pelo critério KDIGO. p<0,05 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 

 

 

 

O tempo médio de internação foi de 12±9 dias. O escore médio, segundo a 

classificação MELD dos pacientes, foi de 18±7. A lesão renal aguda (LRA) foi observada em 

24 casos (61,5%) nos primeiros 07 dias de internação. Três pacientes necessitaram de diálise, 

incidência de 12,5%. Os dados intra-operatórios estão resumidos na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Dados do intra-operatório dos pacientes transplantados no período do estudo de acordo com o 

desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório. 

  
Grupo de 

estudo (n=46) 
Sem LRA LRA p* 

LRA no pós-operatório 24 (52) 22 24 0,754 

Tempo de cirurgia (horas) 5,43±0,9 5,5 ± 0,9 5,3 ± 1 0,624 

Isquemia fria (horas) 5,09±1,4 5,3 ± 1,4 4,7 ± 1,3 0,199 

Isquemia quente (minutos) 31±8,0 32,3 ± 8,4 29,3 ± 7,1 0,247 

Tempo da anepática (minutos) 84±21 84,2 ± 15,5 84 ± 21,8 0,979 

  
   

Dados expressos como média±desvio padrão e como contagem absoluta e porcentagem entre parêntesis. 
LRA: lesão renal aguda definida pelo critério KDIGO.*valor de p quando comparado entre o grupo Sem 

LRA com o LRA. p<0,05 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Houve aumento dos valores absolutos de NGAL e syndecan-1 nos três tempos de 

coleta . Sendo significativo o aumento do NGAL entre todos os tempos (Figura 1). NGAL: 

indução (107,01±53,3), anepática (139,46±48,53) e 2h pós-reperfusão (203,9±59,8)  

A relação do aumento T3/T2 e T3/T1 para syndencan foi significativa (Figura 2). 

Syndecan-1: indução (145,8±89,6), anepática (401,53±771,57) e 2h pós-reperfusão 

(7620,2±4747)   

 

Figura 1 – Níveis médios de NGAL durante a cirurgia em diferentes períodos: 

indução, na fase anepática e 2h pós-reperfusão. 

 

 
Fonte: elaborado pelo aut 
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Figura 2 – Níveis médios de Syndecan-1 durante a cirurgia em diferentes períodos: 

indução, fase anepática e 2h pós-reperfusão. p<0,001  

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A comparação dos novos biomarcadores entre os pacientes com e sem LRA é 

mostrada nas Tabelas  6 e 7. 

 

Tabela 6 –  Comparação dos níveis de Syndecan-1 e NGAL séricos durante a cirurgia em diferentes períodos, de 

acordo com o desenvolvimento ou não de lesão renal aguda. 

 
Sem LRA LRA p 

Tempo 1 (T1): Indução    

    Syndecan-1 (ng/mL) 110,4±24,9 169,5±116,2 0,031 

    NGAL (ng/mL) 105,9±65,5 111,2±48,3 0,785 

Tempo 2 (T2): Anepática    

    Syndecan-1 (ng/mL) 151,42±63,74 434,39±816,33 0,174 

    NGAL (ng/mL) 153,32±63,15 134,44±42,23 0,296 

Tempo 3 (T3): 2 hrs pós-

reperfusão 

   

    Syndecan-1 (µg/mL) 3,9±2,1 10,1±4,3 <0,001 

    NGAL (ng/mL) 201,3±54,0 204,8±53,9 0,846 

Taxa de aumento dos 

biomarcadores 

   

NGAL (T3/T2) 1,3±0,3 1,7±0,6 0,009 

NGAL (T3/T1) 1,9±1,1 1,8±1,5 0,980 

Syndecan-1 (T3/T2) 36,6±17,5 88,7±84,2 0,010 

Syndecan-1 (T3/T1) 35,7±27,1 77,7±63,7 0,032 
Dados expressos como média± desvio padrão. Tipo de análise estatística: Teste t de Student. 

Fonte: elaborado pelo autor. p<0,05 
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Por meio da regressão logística, observou-se associação significativa dos níveis de 

syndecam-1 2h pós-reperfusão com LRA (Tabela 6). Houve associação entre a relação T3/T2 

para NGAL com o desenvolvimento de LRA no pós-operatório. Pela análise multivariada 

com modelo com idade, sexo, MELD, tempo de isquemia quente, fria e tempo cirúrgico, 

houve correlação entre syndecan-1 no tempo 3 e da relação NGAL T3/T2 com LRA (Tabela 

7).  

 
Tabela 7 – Associação entre os biomarcadores estudados com o desenvolvimento de Lesão Renal Aguda no pós-

operatório. 

  

Lesão Renal Aguda 

  

  
O.R (95% IC) p 

Análise Univariada       

 Indução 

   (Syndecan-1: aumento de 50 ng/ml) 2,1 (0,822 a 5,236) 0,122 

2h Pós-reperfusão 

   (Syndecan-1: aumento de 1ug/ml) 1,9 (1,268 a 2,826) 0,002 

Taxa de Variação entre os tempos 

      Syndecan-1 (T3/T2) 1,019 (0,996 a 1,043) 0,100 

   Syndecan-1 (T3/T1) 1,037 (1,001 a 1,074) 0,045 

   NGAL (T3/T2) 7,236 (1,201 a 43,580) 0,031 

Análise Multivariada 

   Modelo 1: 

   NGAL (T3/T2) 2,074 (1,120 a 3,840) 0,020 

2h Pós-reperfusão (Syndecan-1 µg/ml) 2,439 (1,034 a 5,752) 0,042 

I.C: interval de confiança; O.R: Odds ratio. 

Lesão renal aguda definida pelo critério KDIGO . 

Modelo 1: Idade, sexo, MELD, isquemia quente, isquemia fria e tempo de cirurgia. 

P<0,05 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Pela análise da curva ROC (Figura 3), podemos avaliar a performance diagnostica 

do syndecan-1 e da relação NGAL (T3/T2) para predizer LRA 
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Figura 3 – Capacidade diagnóstica dos níveis sistêmicos de syndecan-1 e da razão de NGAL (T3/T2) em 

predizer o desenvolvimento de lesão renal aguda após o transplante hepático. T2: Anepática  T3: 2 horas 

pós-reperfusão. p<0,05 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Lesão renal aguda pós-transplante hepático é um fator de risco independente para 

morbidade, mortalidade, redução da sobrevida do enxerto, longa permanência hospitalar e 

aumento dos custos (RAZONABLE et al., 2011)(WAGENER et al., 2011). O presente estudo 

investigou a incidência de lesão renal aguda (LRA) em pacientes pós-transplante hepático e o 

papel da NGAL sistêmica e do syndecan-1 como preditores de LRA e indicadores de risco 

para mau prognóstico pós transplante.  

Foram incluídos 46 pacientes com média de idade de 54 anos, sendo 60% do sexo 

masculino, corroborando com dados da literatura que mostrou incidência de 69% (KLAUS et 

al., 2014) e 67% (NIEMANN et al., 2009). O desenvolvimento de lesão renal aguda foi 

encontrado em 24 casos (52%) nos primeiros 07 dias de internação. Na literatura, a incidência 

de LRA pós-transplante hepático varia amplamente entre 12% a 94%, dependendo do critério 

utilizado (DONALD S. FRALEY, RENEE BURR, JUDY BERNARDINI, DEREK ANGUS, 

1998) (ELIDEDEOGLU et al., 2004) (KARAPANAGIOTOU et al., 2014). Usando critério 

de aumento >= 50% do valor basal da creatinina, a sensibilidade diagnóstica aumenta, com 

incidência variando entre 48-94% (CABEZUELO et al., 2006)(MCCAULEY et al., 1990). 

No presente estudo, 03 pacientes necessitaram de terapia dialítica, com incidência de 12,5%. 

A literatura mostra incidência de diálise entre os pacientes com LRA entre 11-17% no pós-

operatório precoce (KLAUS et al., 2014), mas existem relatos de frequência de até 35% 

(EMERSON Q. LIMA,  DIRCE M. T. ZANETTA,  ISAAC CASTRO, PAULO C. B. 

MASSAROLLO, SERGIO MIES, MARCELO M. MACHADO, LUIS YU, 2003)  (ASSAY 

et al., 1999). A presença de LRA tem sido associada a elevada mortalidade em curto período, 

especialmente para aqueles que necessitaram de terapia dialítica, alcançando até 50% 

(ASSAY et al., 1999) (RIORDAN; WONG; MCQUILLAN, 2007) (CHARLTON et al., 

2009) (FAENZA et al., 2006).   

No presente estudo foi utilizada a classificação KDIGO para diagnóstico de LRA 

KELLUM; LAMEIRE; KDIGO AKI GUIDELINE WORK GROUP, 2013). Em estudos 

anteriores comparativos das classificações diagnósticas de LRA em pacientes críticos ou com 

insuficiência cardíaca, a classificação KDIGO mostrou-se superior às outras duas (AKIN e 

RIFLE) (LUO et al., 2014) (ROY; GORRIAN, 2013) (LI et al., 2014), embora (ERDOST et 

al., 2016), utilizando pacientes transplantados hepáticos como população de estudo, 

mostraram resultados similares entre KDIGO e AKIN .  
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No presente estudo, dados do intraoperatório dos pacientes transplantados como o 

tempo de isquemia quente médio, e o tempo de isquemia fria foram de 31 minutos e de 309 

minutos, respectivamente. Além disso, o escore MELD médio pré-operatório foi de 18. 

Barreto e colaboradores (BARRETO et al., 2015) utilizando como critério de classificação 

para LRA o AKIN, (KELLUM; BELLOMO; RONCO, 2008), encontraram 47% de LRA pós-

transplante hepático e escore MELD médio pré-operatório de 19. Além disso, foram 

evidenciados como fatores de risco independente para LRA a etiologia viral para a doença 

hepática terminal, tempo de isquemia quente e níveis séricos de lactato. Resultados 

semelhantes ao nosso estudo foram encontrados no trabalho de Barreto (BARRETO et al., 

2015) com tempo de isquemia quente médio de 31 minutos e fria de 316 min no grupo LRA e 

de 30 minutos e 299 minutos respectivamente no grupo não LRA, enquanto Schiefer et al 

(SCHIEFER et al., 2015) apresentou tempo de isquemia quente médio de 76 minutos e de 

isquemia fria de 425,7 minutos. No presente estudo, não houve diferença entre os grupos com 

e sem LRA quanto ao tempo de isquemia quente ou fria; enquanto o MELD foi 

significativamente maior no grupo com LRA.  

O estudo evidenciou tendência estatística para tempo de internamento, sendo 

maior no grupo LRA, o que é corroborado por Barreto et al, que mostrou tempo de 

internamento maior, 16 dias (9-26) no grupo com LRA do que no grupo sem lesão renal 

aguda, 10 dias (8-14) p=0,001. 

Foram incluídos no presente estudo 46 pacientes, sendo o primeiro estudo, pelo que 

deduzimos a partir da busca dos termos “liver transplantation”, NGAL e Syndecan-1 no 

pubmed a descrever alterações perioperatórias plasmáticas dos níveis de syndecan-1 e NGAL 

séricos no contexto do transplante hepático. Vários outros estudos incluíram NGAL 

isoladamente nesse contexto clínico. (CHENG et al., 2012) (NIEMANN et al., 2009) 

(HRYNIEWIECKA et al., 2014) (EL-AKABAWY et al., 2016).  

Em nosso estudo houve aumento da concentração do NGAL sérico no decorrer do 

transplante hepático, na indução 107,01±53,3; fase anepática 139,46±48,53 e 2h pós-

reperfusão 203,9±59,8 com p< 0,001. Embora não foi encontrada diferença significativa entre 

grupos com e sem LRA, a análise do NGAL nas fases T1, T2 e T3 mostrou aumento crescente 

de sua concentração em ambos os grupos. Em estudo de Cheng et al., 2012, a concentração 

plasmática de NGAL basal (64,72 ng/mL) aumentou gradualmente ate o pico (117,01 ng/mL) 

2h pós-reperfusão do enxerto.  

Embora a NGAL sérica no presente estudo tenha aumentado em valores 

absolutos, não houve diferença entre os grupos sem e com LRA, e nenhuma medida isolada 



35 

 

de NGAL  foi preditora para o desenvolvimento de LRA. De acordo com um estudo recente 

(HRYNIEWIECKA et al., 2014) com 107 pacientes submetidos a transplante hepático, 

discutindo a especificidade desse biomarcador para lesão renal, a NGAL sérica e urinária 

foram, não apenas associadas com função renal pós-operatória, mas também com contagem 

de leucócitos e outros parâmetros inflamatórios. A reperfusão ,durante o transplante hepático, 

é caracterizada por processo inflamatório exacerbado, com exposição a radicais livres e 

intensa resposta metabólica, o que pode explicar a maior concentração do NGAL 2h pós-

reperfusão e a não diferenciação entre lesão renal e resposta inflamatória pelo NGAL.  

O valor preditivo e diagnóstico da NGAL na LRA tem sido descrito há mais de 

uma década (MISHRA et al., 2003). Através de análise genômica e proteômica foi mostrado 

que a NGAL foi altamente induzida em rins animais e liberada na urina em resposta a insulto 

isquêmico ou nefrotóxico. (MISHRA et al., 2003; MISHRA; MA; BARASCH, 2004). A 

patofisiologia da LRA é caracterizada por uma interação complexa entre doença crônica 

predisponente, distúrbios hemodinâmicos, insultos nefrotóxicos e resposta inflamatória, 

levando a dano tubular e eventualmente queda da taxa de filtração glomerular. (AKCAY; 

NGUYEN; EDELSTEIN, 2009). Adicionalmente a essa complexidade, é o fato da NGAL ser 

produzida por inúmeros tecidos em diferentes formas moleculares (COWLAND; 

BORREGAARD, 1997) (CAI et al., 2010). A  inabilidade de distinguir formas moleculares 

específicas, produzidas pelos rins, das outras formas liberadas por tecidos não renais têm 

dificultado seu uso como biomarcador confiável de LRA em pacientes críticos. A natureza da 

molécula NGAL é complexa e parece ser relacionada a sua origem celular. Resultados de 

experimentos in vitro indicam que neutrófilos ativados liberam principalmente a forma 

homodimérica e a forma monomérica em menor extensão (CAI et al., 2010). Em contraste, no 

estresse endotelial renal, predomina a forma monomérica, aparentemente incapaz de formar 

dímeros. O que é embasado pelo elevado número de formas homodiméricas em pacientes com 

infecção do trato urinário inferior e relativa abundância de forma monomérica na LRA. (CAI 

et al., 2010) (MÅRTENSSON et al., 2012). Mesmo que específicas das células tubulares, as 

formas heterodiméricas parecem existir em baixas concentrações na LRA (CAI et al., 2010) 

Meta-análises de vários estudos avaliando o valor diagnóstico e prognóstico da 

NGAL na LRA revelaram que tanto a NGAL plasmática quanto urinária tiveram uma 

performance similar (HAASE et al., 2009). (EL-AKABAWY et al., 2016).  

Em um grupo de 30 pacientes submetidos a transplante hepático, que utilizaram a 

relação urinária NGAL/creatinina pós- transplante hepático e sua habilidade para prever LRA 

comparada à creatinina sérica isoladamente, teve como desfecho que a relação foi significante 
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para detecção de lesão renal nos tempos 3h, 18h e 24h pós indução da anestesia (p=0,001), 

enquanto não foi significante no pré-operatório; já a creatinina não foi significante no 

primeiro e segundo dias, começando a ser significante a partir do terceiro e quarto dias, 

podendo essa relação ser utilizada como marcador potencial. (CHENG et al., 2012) analisou o 

plasma de 26 pacientes submetidos a transplante hepático nos tempos T1 (indução da 

anestesia), T2 (1h pós incisão cirúrgica), T3 (reperfusão), T4 (1h pós reperfusão), T5 (2h pós 

reperfusão) e T7 (final da cirurgia). LRA foi encontrada em 50% dos pacientes em até 48h 

pós- transplante hepático usando critério AKIN. Nenhum valor individual de NGAL sérico foi 

capaz de predizer LRA pós-operatória nesse estudo, enquanto a relação T4/T1 foi eficaz em 

prever essa ocorrência, podendo ser utilizada clinicamente; o que corrobora nossos resultados,  

nos quais a relação T3/T2 foi  significativa em predizer LRA em até 7 dias pós transplante . 

Niemann et al., 2009 estudou um grupo com 59 pacientes submetidos a transplante hepático e 

coletou amostras séricas para determinação de NGAL nos seguintes tempos: imediatamente 

após indução da anestesia (T1), 2h pós reperfusão (T2) e 24h pós reperfusão(T3). Constatou 

que , em pacientes com creatinina <1,5mg/dl, uma medida isolada de NGAL 2h pós 

reperfusão se correlacionou com LRA, enquanto o delta NGAL (2-1) foi preditor para o 

desenvolvimento de LRA em todos os pacientes, incluindo aqueles com disfunção renal pré-

operatória. Valor basal de NGAL não foi associado ao desenvolvimento de LRA em pacientes 

com função renal preservada. 

Foi avaliado, no presente estudo, apenas um biomarcador endotelial, syndecan-1 

(SYN-1) quanto a sua capacidade de predizer LRA após transplante hepático. Diferentemente 

dos níveis absolutos de NGAL, o syndecan-1 foi fator de risco independente associado a LRA 

grave após transplante hepático e esteve aumentado no grupo de pacientes que desenvolveram 

LRA após o transplante hepático. 

Estudos em animais corroboraram aumento do syndecan-1 pós reperfusão, tendo 

sido descrito a degradação do glicocálix em modelo cardíaco e em modelo intestinal, após 20 

e 60 min de isquemia quente, respectivamente (MULIVOR, 2004). Estudos em humanos 

também confirmaram esses resultados (REHM et al., 2007)(BRUEGGER et al., 2009).  

O primeiro e único estudo a descrever alterações perioperatórias do syndecan-1 

plasmático como marcador de dano do glicocálix endotelial durante o transplante hepático foi 

desenvolvido por Schiefer et al., 2015 que teve como objetivo avaliar alterações do glicocálix 

em uma população de 30 pacientes com doença hepática terminal antes e após o transplante 

hepático e comparar com 10 voluntários saudáveis. O extravasamento de glicocálix foi 

acessado a partir da medida da concentração plasmática de syndecan-1 em cinco diferentes 
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tempos: T0 (após indução da anestesia), T1 (após clampe da veia cava inferior), T2 (10 

minutos pós reperfusão), T3 (final da cirurgia), T4 ( 24h pós reperfusão). Foi encontrado que 

valores do syndecan-1 no T0 em pacientes submetidos a transplante hepático foi maior do que 

no grupo controle, o que reflete as alterações fisiopatológicas do glicocálix em pacientes com 

doença hepática terminal; além disso, houve significante aumento dos níveis de syndecan-1 

pós reperfusão (T2) comparado com T0 ou T1. Não houve correlação entre tempo de 

isquemia quente, média de 76 minutos ou tempo de isquemia fria , média de 425,7 minutos, 

com aumento do syndecan-1 durante e após o transplante hepático. 

Em estudo de grupo brasileiro realizado no Hospital de Messejana, com 289 

pacientes com idade inferior a 18 anos submetidos a cirurgia cardíaca, foram coletadas 

amostras séricas para análise do syndecan-1 2 horas após a cirurgia. Foi utilizado critério 

KDIGO para diagnóstico de LRA. Foram analisados outros biomarcadores de ativação 

endotelial (ICAM-1 e e-selectina), mas apenas syndecan-1 foi fortemente e 

independentemente associado com LRA pós-cirurgia cardíaca, além de discriminar a 

gravidade de LRA. Além disso, syndecan -1 também foi útil em prever LRA em pacientes 

com falência cardíaca e LRA na leptospirose (LIBORIO et al., 2015). 

O glicocálix atua como barreira endotelial permeável e interface antiaderente com 

o sangue. Lesão nessa estrutura causa aumento da permeabilidade capilar, aderência de 

leucócitos e plaquetas, levando a edema tissular e inflamação acentuada, com aumento do 

estado pró-coagulante (DE MELO BEZERRA CAVALCANTE et al., 2016). Estudos 

anteriores em humanos e animais mostraram que a lesão de isquemia reperfusão (LIR), no 

contexto do transplante hepático, provoca destruição ou degradação do esqueleto de 

glicocálix, medido pelo aumento de suas core-proteinas, principalmente syndecan-

1(BIANCOFIORE et al., 2013)(MULIVOR et al., 2004) (REHM et al., 2007) (ANNECKE et 

al., 2010) 

Mesmo  o syndecan-1 não sendo biomarcador específico para lesão renal, houve 

recente aumento de evidências que a lesão endotelial tem importante papel da fisiopatologia 

da LRA (MOLITORIS, 2015). Outros biomarcadores não específicos têm sido testados para 

predição de LRA com resultados variados (LIU et al., 2014)(BUCHOLZ et al., 2015). 

Estudos anteriores evidenciaram que o syndecan-1 pode predizer LRA em pacientes com 

insuficiência cardíaca e está associado com LRA relacionada a doenças tropicais, como a 

leptospirose. (NEVES et al., 2015)(MENESES et al., 2015). 

Embora não tenha sido coletado syndecan-1 em grupo controle no presente 

estudo. Fazendo analogia ao trabalho publicado por (SCHIEFER et al., ), podemos evidenciar 
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aumento de 10 a 15 vezes nos níveis pré-transplante, refletindo alterações do glicocálix 

inerentes à doença hepática terminal.  

O pronunciado extravasamento de syndecan-1 em pacientes com doença hepática 

terminal pode ser resultado do desarranjo entre a resposta inflamatória da cirrose hepática, 

com consequente expressão de citocinas pró-inflamatórias e aumento da permeabilidade dos 

sinusóides do fígado cirrótico, o que se correlaciona com a gravidade da doença hepática 

terminal e com a necessidade de transplante hepático (KOH et al., 2010) (BIANCOFIORE et 

al., 2013) 

No presente estudo, os níveis de syndecan-1 no tempo T1 foram maiores no grupo 

que desenvolveu LRA nos primeiros 07 dias pós-transplante (169,5+-116,2 vs. 110,4 +-24,9) 

(p = 0,031), o que também está de acordo com outros estudos (SCHIEFER et al., 2015) com 

valores 02 vezes maiores em grupo AKIN 2-3 em comparação com AKIN 0-1 no mesmo 

tempo de coleta. Houve também aumento significativo (p<0,001) dos níveis de syndecan 1 no 

T3 no grupo que desenvolveu LRA em ate 7 dias pós transplante. Além disso relação T3/T1 

se relacionou com o desenvolvimento de LRA em até 7 dias pós transplante hepático. 

Na análise da curva ROC, syndecan -1 no T3 exibiu um cut-off = 5,85ug/mL: 

sensibilidade = 87%/especificidade= 93%. Em estudo de Schiefer, a AUC da análise ROC do 

syndecan-1 plasmático e seu aumento pós-reperfusão para predizer LRA (estágios 2-3) foi 

0,75 e 0,64 respectivamente.  Entretanto, por causa de sua baixa sensibilidade, syndecan-1 

não foi útil como marcador alternativo para LRA em pacientes submetidos a transplante 

hepático(SCHIEFER et al., 2015 ). 

A LRA é uma complicação frequente do transplante hepático. A lesão por 

isquemia-reperfusão durante o transplante hepático causa importante dano no glicocálix 

endotelial dos pacientes, evidenciado pelos elevados níveis sistêmicos de syndecan-1. Além 

disso, os níveis de syndecan-1 foram importantes preditores no desenvolvimento de LRA 

após o transplante. O presente estudo sugere correlação entre concentrações aumentadas do 

syndecan-1 e detecção precoce de LRA, podendo ser utilizado como marcador precoce e 

norteador de conduta para evitar surgimento de LRA, identificando a população mais 

susceptível ao surgimento dessa morbidade. 

O presente estudo, apesar de ter tido um N superior às outras publicações do 

assunto, teve limitações na amostragem. Devido a problemas de coleta das amostras séricas e 

perdas por armazenamento inadequado perderam-se muitas amostras com consequente 

exclusão de pacientes.  
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A partir de dados obtidos por biomarcadores no intra-operatório, podem ser 

adotadas medidas para prevenção da ocorrência de LRA no pós-operatório, como hidratação, 

monitorização de diurese, manutenção adequada de volemia no intra e no pós-operaratório, 

evitar drogas nefrotóxicas e retardo na introdução de imunossupressores nefrotóxicos ou sua 

troca por outros que não provoquem lesão renal. 
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6 CONCLUSÕES 

 

No presente estudo, NGAL e syndecan-1 se mostraram efetivos em predizer 

precocemente LRA pós-transplante hepático. 

Nenhuma medida isolada da NGAL se correlacionou com a ocorrência de LRA, 

embora sua relação T3/T2 se associou ao aparecimento de LRA no pós-operatório precoce. 

O aumento do syndecan-1 no T3 foi estatisticamente significante na correlação 

entre os grupos com e sem LRA (p<0,001) e sua relação T3/T2 também se correlacionou com 

LRA, podendo esse biomarcador ser utilizado para detecção precoce de LRA nesse grupo de 

pacientes. 

Faz-se necessário seguimento desse grupo de pacientes com alteração dos 

biomarcadores para avaliação de sobrevida e outros desfechos. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE: 

Nome:______________________________________________________ Idade_________ 

Data de Nascimento _____/_____/_____  Sexo (  ) M   (  ) F 

Naturalidade: _____________________________ Procedência________________________ 

Endereço___________________________________________________________________ 

Telefone:___________________________________________________________________ 

Profissão______________________________ Cor__________________________________ 

Escolaridade_________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA: 

Título: “Detecção precoce de insuficiência renal aguda pós transplante hepático – uso de 

biomarcadores ”. 

Pesquisador responsável: Lia Cavalcante Cezar, médica anestesiologista do Hospital 

Universitário Walter Cantídio.. 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como objetivo 

principal avaliar se há alteração no funcionamento de seus rins. Após ser esclarecido e caso 

concorde em participar será preenchido um questionário com dados pessoais (nome, idade, 

cor, onde nasceu, onde reside, número de telefone e profissão), assim como dados de sua 

doença. O funcionamento dos seus rins será avaliado através de alguns testes e, para isso, será 

necessária a coleta de pequena amostra de sangue e urina. É importante lembrar que suas 

informações serão mantidas em sigilo absoluto e que a qualquer momento você poderá ter 

acesso aos resultados e benefícios encontrados na pesquisa. Em qualquer momento, você 

poderá desistir de participar da pesquisa e retirar o seu consentimento. Todo custo com 

exames não acarretará gastos para o paciente ficando a cargo da coordenação da pesquisa. 

A coleta do sangue será realizada unicamente durante a cirurgia, quando já estiver 

anestesiado (dormindo). E será conjunta com a coleta rotineira de exames intra-operatórios. 

Não acarretando nenhum procedimento doloroso ou desconfortável adicionais.  

Não haverá coleta de exames após a cirurgia. 

CONTATOS DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Lia Cavalcante Cezar, médica 

anestesiolgista do HUWC, Departamento de Cirurgia (085) 33668061/33668062 

CONSENTIMENTO APÓS ESCLARECIMENTO 
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Declaro que fui esclarecido pelo pesquisador e que tive oportunidade de tirar minhas 

dúvidas quanto aos procedimentos e tudo que me foi explicado, e que concordo em participar 

da pesquisa “ Detecção precoce de insuficiência renal aguda pós transplante hepático – uso de 

biomarcadores”. 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do paciente ou seu representante              Data_________ 

 

________________________________________________________ 

Assinatura da testemunha                                          Data___________ 
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ANEXO B 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA Título da Pesquisa: Detecção precoce de 

insuficiência renal aguda pós-transplante hepático - uso de  

biomarcadores  

Pesquisador: Lia Cavalcante Cezar  

Área Temática: Versão: 2 CAAE: 58477616.8.0000.5045 Instituição Proponente: 

Universidade Federal do Ceará/HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER Patrocinador 

Principal: Financiamento Próprio  

DADOS DO PARECER Número do Parecer: 1.804.421  

Apresentação do Projeto:  

Estudo que pretende avaliar a evolução de biomarcadores em participantes pós-transplantados 

hepáticos e avaliar o comportamento e evolução desses marcadores no diagnóstico precoce de 

lesão renal aguda, tendo em vista que esta complicação tem sido associada a aumento da 

morbidade e mortalidade nestes pacientes. Acredita-se tratar-se de um estudo de demanda 

espontânea, apresentado por Lia Cavalcante Cezar, tendo em vista que não foi informada a 

finalidade da pesquisa. Apresenta uma equipe composta por Geraldo Bezerra da Silva Júnior, 

Elizabeth de Francesco Daher e José Huygens Parente Garcia. Esta equipe se responsabiliza 

pelo orçamento de R$ 29.757,43. O projeto prevê início em dez/2016 e término em dez/2018.  

A metodologia a ser utilizada foi sucintamente descrita. A pesquisadora informa que será 

realizado um estudo prospectivo, controlado, com os pacientes submetidos a transplante 

hepático acompanhados nos ambulatórios ou internados no HUWC. No entanto, a 

metodologia informa a existência de um grupo controle, não apresenta nenhum grupo e/ou 

elemento que possa servir de controle para o estudo.  

Objetivo da Pesquisa:  

Objetivos: Correlacionar alterações biomarcadores com disfunção renal no pós-operatório 

imediato  
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Endereço: Rua Capitão Francisco Pedro, nº 1290 Bairro: RodolfoTeófilo CEP: 60.430-

370 UF: CE Município: FORTALEZA Telefone: (85)3366-8613 Fax: (85)3281-4961 E-

mail: cephuwc@huwc.ufc.br  

Transplante hepático;  Identificar alterações da função renal através de critérios RIFLE e 

AKIN e correlacionar com biomarcadores moleculares; - Investigar fatores de risco para 

aparecimento de lesão renal precoce nesse grupo de pacientes;  

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

A pesquisadora descreve:  Possível risco seria manipulação adicional do cateter de pressão 

arterial invasiva para coleta de três amostras de sangue adicionais. Não ocorreria desconforto 

adicional ao paciente, visto esse já está anestesiado. Os benefícios ao paciente do estudo são a 

detecção precoce de insuficiência renal, proporcionando tratamento precoce e redução da 

morbimortalidade.  

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

Pesquisa factível: Apresenta uma metodologia frágil. Não foi descrito nenhum grupo e/ou 

elemento que pudesse servir de controle para o estudo. No entanto, a pesquisadora afirma, na 

metodologia, tratar-se de um "... estudo prospectivo, controlado, (..)"  

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

- Todos os documentos obrigatórios foram postados, e estão adequados. Observação: A Folha 

de Rosto se encontra rasurada na data da assinatura do responsável pela instituição.  

Recomendações:  

- Rever a hipótese do estudo, tendo em vista que a pesquisadora iniciou a descrição com: 

"biomarcadores específicos para diagnóstico precoce de lesão renal aguda pós transplante 

hepático", não tendo concluído que hipótese, ou hipóteses pretende testar. - Rever tipo de 

estudo - Não foi identificado como o estudo será controlado.  

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:  

Tendo atendido às pendências postas por este CEP/HUWC, o projeto pode ser iniciado. - 
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Verificar demais observações constantes deste parecer, tendo em vista a adequação científica 

deste.  

Endereço: Rua Capitão Francisco Pedro, nº 1290 Bairro: Rodolfo Teófilo CEP: 60.430-

370 UF: CE Município: FORTALEZA Telefone: (85)3366-8613 Fax: (85)3281-4961 E-

mail: cephuwc@huwc.ufc.br  

 

Considerações Finais a critério do CEP:  

A pesquisadora deverá apresentar a este CEP, relatórios parciais (anuais) e finais (após o 

término do estudo)  

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  

Tipo 

Documento  
Arquivo  Postagem  Autor  

Situaçã

o  

Informações 

Básicas do 

Projeto  

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_

P ROJETO_762141.pdf  

10/10/201

6 16:52:27   
Aceito  

Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador  

02_Liaprojeto_ultimaversao.docx  
10/10/201

6 16:50:31  

Lia 

Cavalcant

e Cezar  

Aceito  

TCLE / 

Termos de 

Assentimento 

/ Justificativa 

de Ausência  

03_tcle_alterado.docx  
10/10/201

6 16:50:17  

Lia 

Cavalcant

e Cezar  

Aceito  

Outros  05_AUTORIZACAO_LAB.pdf  
10/10/201

6 12:56:34  

Lia 

Cavalcant

Aceito  
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e Cezar  

Folha de 

Rosto  
01_FOLHA_DE_ROSTO_OK.pdf  

10/10/201

6 12:55:28  

Lia 

Cavalcant

e Cezar  

Aceito  

Outros  currículo.docx  
27/07/201

6 09:12:03  

Lia 

Cavalcant

e Cezar  

Aceito  

Declaração 

de 

Pesquisadore

s  

Termo compromisso_2016_07_27_09_0 

3_58_607.pdf  

27/07/201

6 09:11:09  

Lia 

Cavalcant

e Cezar  

Aceito  

Outros  
fiel_depositário_2016_07_27_09_04_48 

_072.pdf  

27/07/201

6 09:10:59  

Lia 

Cavalcant

e Cezar  

Aceito  

Declaração 

de 

Pesquisadore

s  

declaração_concordância_2016_07_27_ 

09_05_32_164.pdf  

27/07/201

6 09:10:33  

Lia 

Cavalcant

e Cezar  

Aceito  

Declaração 

de 

Pesquisadore

s  

local_pesquisa_2016_07_27_09_06_05 

_658.pdf  

27/07/201

6 09:10:15  

Lia 

Cavalcant

e Cezar  

Aceito  

Outros  CV_DRHUYGENS.pdf  
27/07/201

6 09:04:48  

Lia 

Cavalcant

e Cezar  

Aceito  

Orçamento  Orçamento2.doc  
26/07/201

6 17:14:48  

Lia 

Cavalcant

e Cezar  

Aceito  
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Cronograma  

 

 

CRONOGRAMA 2.docx  
20/07/201

6 00:18:49  

Lia 

Cavalcant

e Cezar  

Aceito  

Situação do Parecer:  

Aprovado  

Necessita Apreciação da CONEP:  

Não  

Endereço: Rua Capitão Francisco Pedro, no 1290 Bairro: RodolfoTeófilo CEP: 60.430-

370 UF: CE Município: FORTALEZA Telefone: (85)3366-8613 Fax: (85)3281-4961 E-

mail: cephuwc@huwc.ufc.br  

 

FORTALEZA, 03 de Novembro de 2016  

Assinado por:  

Maria de Fatima de Souza (Coordenador)  

 


