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1. Resumo 

A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é a perda rápida da função renal devido a dano 

aos rins. Esta pesquisa tem como objetivo verificar a relação entre os valores 

alterados nos exames bioquímicos de pacientes com Insuficiência Renal Aguda, 

analisando os marcadores renais. Estudo foi feito por meio de leituras de artigos 

relacionados ao tema, concluindo que há realmente uma alteração no processo 

metabólico que modifica totalmente os valores dos analitos dosados. O tratamento 

da insuficiência renal aguda se dá tratando-se a causa ou doença-raiz por trás da 

doença renal. Portanto, o tratamento pode variar dependendo da causa. A 

insuficiência renal aguda desenvolve-se rapidamente dentro de poucas horas ou 

alguns dias e pode ser fatal. A insuficiência renal é geralmente diagnosticada 

quando os testes de creatinina e de ureia estão marcadamente elevados na urina 

em um paciente enfermo, especialmente quando oligúria estiver presente. Os 

exames de sangue geralmente incluem provas de função hepática, eletrólitos, cálcio, 

magnésio, DHL, CK ou CPK, estudos de coagulação e um perfil imunológico básico. 

É mais comum em pessoas que estão gravemente doentes e hospitalizadas. Através 

deste estudo pode-se denotar a importância de realizar um diagnóstico rápido e 

eficaz para evitar uma evolução da doença, e uma melhora nos pacientes. 

 

2. Introdução 

Fisiologicamente os rins possuem uma movimentação de acordo com a respiração 

do indivíduo. Esse órgão age como um filtro onde os ductos devem ter tamanhos 

muito específicos, pois, se muito grandes, substâncias que deveriam permanecer 

em nosso corpo são eliminadas, como as proteínas. Já se os ductos começam a 

diminuir, substâncias que deveriam ser eliminadas, como as toxinas, começam a ser 

retidas. 

A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é uma complicação no rim que gera uma perda de 

sua funcionalidade básica, diminuindo o ritmo de filtração glomerular e/ou do volume 

urinário. É uma patologia comum, causando distúrbios hídricos, eletrolíticos e 

acidobásicos, são divididas em três classificações: IRA PRÉ RENAL, IRA RENAL E 

IRA PÓS RENAL. A doença é diagnosticada através de exames de sangue, como os 

marcadores ureia, creatinina, urina, exames de imagem e biopsia renal. Pode-se 

apontar como hipótese a hipoperfusão, causada principalmente por sepse ou 

hipovolemia, além do uso prolongado de remédios nefrotóxicos. Esses eventos 



provocam lesões nos néfrons e que, caso não seja revertido rapidamente, pode 

tornar-se crônico ou levar o paciente ao óbito. 

O biomarcadores para diagnóstico precoce tem sido um dos principais alvos da 

pesquisa envolvendo o sistema renal. Assim, diversos biomarcadores têm sido 

propostos para diagnosticar as doenças renais.  

 

3. Objetivo 

O presente estudo tem como objetivo fazer uma relação entre a Insuficiência Renal 

Aguda e os marcadores bioquímicos utilizados em seu diagnóstico. 

 

4. Metodologia 

Será realizado uma pesquisa bibliográfica sobre os marcadores bioquímicos renais e 

a sua relação com a Insuficiência Renal Aguda, através de artigos científicos obtido 

de banco de dados públicos como Scielo, PubMed, CAPS e outros, utilizando como 

critério publicações a partir do ano de 2005. 

 

5. Desenvolvimento 

Cada marcador bioquímico renal possui uma função importante para diagnosticar 

problemas renais, dentre eles, a Insuficiência Renal Aguda. A principal causa da IRA 

Renal ocorre pela necrose tubular aguda, mas também pode ocorrer em casos de 

pielonefrites, glomerulonefrites. A IRA pós renal é totalmente obstrutiva, e pode ser 

proveniente à IRA renal, porém nesse quadro ocorre a obstrução intra ou extra-renal 

por cálculos, traumas, coágulos, tumores e fibrose retroperitoneal.  Por isso relata-se 

a importância dos marcadores no diagnóstico da IRA como prevenção e melhor da 

qualidade de vida dos pacientes. 

 

6. Resultado Preliminares  

Os marcadores renais são muito importantes para diagnosticar várias doenças, e na 

Insuficiência Renal Aguda, utilizamos esses marcadores, por serem mais 

específicos.   

A ureia é um aminoácido proveniente do catabolismo proteico que com a produção 

de amônia é desaminado, uma vez que a mesma é extremamente toxica, tende a 

ser convertido em ureia no fígado. Após a síntese hepática, esse marcador é 

transportado pelo plasma até os rins, onde é filtrada e excretada pela urina, porém 



de 40% a 70% são reabsorvidos por difusão passiva pelos túbulos, logo quando o 

valor da ureia estiver aumentada no sangue, é um sinal de que a filtração glomerular 

está diminuída (uremia renal) uma das características de um paciente com IRA. 

A creatinina é um marcador mais especifico pois avalia o ritmo de filtração 

glomerular, aumentando sua concentração no sangue à medida que a taxa de 

filtração é reduzida. Ela é um refúgio da creatina fosfato, um produto armazenado 

nos músculos e usado para produzir energia, e assim excretada pelo rim. Quando a 

função renal está prejudicada, a creatinina sanguínea aumenta. A quantidade de 

creatinina excretada é proporcional à massa muscular, então como a taxa de 

excreção não é influenciada pelo metabolismo proteico ou outros fatores externos, a 

concentração de creatinina sérica é uma excelente medida para avaliar a função 

renal. 

Pacientes com essa deficiência, podem ter alterações em outros eletrólitos que não 

são tão específicos, como por exemplo, o sódio (hiponatremina), e com o potássio 

(hiperpotassemia). 

É normal identificar em exames de sangue de um indivíduo com IRA esses 

marcadores alterados, pois na doença, a taxa de filtração glomerular é diminuída. A 

perda súbita da função renal pode resultar de inadequada perfusão renal associada 

a diminuição na circulação sanguínea efetiva (IRA pré-renal), lesão celular renal por 

insulto isquêmico, tóxico, imunológico ou infeccioso (IRA renal) e obstrução do fluxo 

urinário (IRA pós-renal). Na IRA pré renal ocorre devido à redução do fluxo 

plasmático renal e do ritmo de filtração glomerular. Principais causas: hipotensão 

arterial, hipovolemia (hemorragias, diarreias, queimaduras).   

 

7. Fontes Consultadas 

1. Yu L, Santos B, Burmann E. Insuficiência Renal aguda in Sociedade Brasileira de 

Nefrologia, p. 2 - 3, 2007. 

2. Dusse L, Ryos D, Moraes R. ''Biomarcadores da função renal: do que dispomos 

atualmente?'' in Revista Brasileira de Analises Clinicas, p. 2 - 4, 2016. 

3. Ramos G, Marini D. Exames bioquímicos relacionados a alterações renais in 

Revista Foco, p. 4 - 16, 2015. 

4. Santos E, Marinho C. Principais causas de insuficiência renal aguda em unidades 

de terapia intensiva: intervenção de enfermagem in Revista de Enfermagem 

Referência, 2013. 


