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EDITORIAL
		
Neste número estão publicados artigos originais e
de revisão que trazem atualização na área dos transplantes.
Dentre os artigos originais, Limongi e cols avaliaram a
força da musculatura respiratória e da capacidade vital de
pacientes em lista de espera após transplante de fígado,
mostrando correlação inversa com a mortalidade - quanto
menor os níveis desses parâmetros respiratórios, maior a
mortalidade dos pacientes. Entretanto, a etiologia alcoólica,
presença de ascite e dispneia não tiveram relação com a
taxa de mortalidade, tornando-se importante a avaliação
do paciente como um todo.

transplante de intestino, assim como o multivisceral,
tendo em vista sua elevada potência em inibir a resposta
imunológica. Destaca-se ainda a importância da terapia de
indução, permitindo a redução dos níveis de Tacrolimus, o
que acarreta queda da ocorrência de complicações devido
ao seu uso, como a doença linfoproliferativa. Entretanto,
as complicações infecciosas mantiveram-se importantes,
sendo as responsáveis principais pelo óbito. Dentre os três
protocolos avaliados, mostrou-se mais adequado o que
proporcionou redução da taxa de rejeição celular aguda
associada à maior sobrevida.

		
No artigo que avalia a ocorrência de infecção
urinária pós-transplante renal, Oliveira e cols mostraram
associação positiva entre essa afecção e o uso do cateter
ureteral duplo J, sem impacto na ocorrência de fístula
urinária.

		
No artigo sobre monitorização imunológica
no transplante renal, Naka e cols relataram que as
melhorias na avaliação imunológica pré-transplante e a
disponibilidade de novas medicações imunossupressoras
aumentaram a gama de opções para o tratamento após o
transplante, sendo esses fatores responsáveis pelo grande
sucesso dos programas de Transplante Renal em curto
prazo, tornando possível o transplante entre indivíduos
não aparentados, com uma incidência de rejeição aguda
satisfatória. A reatividade imunológica contra o enxerto,
presente em diferentes graus durante todo o período após
o transplante, permanece pouco acessível pelos exames
de rotina disponíveis. Os métodos diagnósticos atuais não
são capazes de identificar as diferentes variações dessa
reatividade, que é bastante heterogênea, compreendendo
um amplo espectro que varia de rejeição a tolerância. Dessa
forma, faz-se necessário o desenvolvimento de ensaios
clínicos voltados para a monitorização imunológica após
o transplante renal, os quais possibilitariam o diagnóstico
precoce de eventos deletérios ao enxerto, além de melhor
individualização da terapia imunossupressora.

		
No estudo da adesão ao tratamento medicamentoso
após o transplante de fígado em adolescentes, Bermudez
e cols observaram que o perfil psicológico do paciente,
assim como dos seus familiares, interfere na adesão ao
tratamento imunossupressor e consequentemente na
rejeição aguda.
		
A imunossupressão acompanha o transplante
de órgãos e tecidos, viabilizando a sua realização como
abordagem terapêutica para várias doenças, às vezes
como única opção. Neste número são apresentadas duas
revisões sobre o tema. No artigo sobre a imunossupressão
no transplante de intestino e multivisceral, Trevisol e
cols apresentaram a comparação entre três esquemas
diferentes, todos envolvendo o Tacrolimus. O uso desse
agente imunossupressor tornou viável a realização do

EDNA FRASSON DE SOUZA MONTERO
Editora Convidada
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RELAÇÃO ENTRE A FORÇA DA MUSCULATURA RESPIRATÓRIA E CAPACIDADE VITAL
NA MORTALIDADE EM LISTA DE ESPERA E NO PÓS-OPERATÓRIO DO TRANSPLANTE
DE FÍGADO
Relationship between respiratory muscle strength and vital capacity in mortality on waiting list
and the postoperative liver transplantation
Vivian Limongi, Evelise Juliane Cestaro, Cristina Aparecida Veloso-Guedes, Stela Talazzo Rosalen, Áurea Maria Oliveira da Silva,
Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin.

RESUMO
Introdução: O transplante de fígado é o único tratamento efetivo para as doenças hepáticas crônicas terminais. O número de pacientes em
lista de espera tem aumentado e eles se tornam severamente comprometidos enquanto aguardam um fígado para transplante. Objetivo:
Analisar a relação entre a força dos músculos respiratórios e capacidade vital (CV) com a mortalidade em lista de espera e no pós-operatório
de transplante de fígado. Métodos: Estudo retrospectivo e transversal, realizado entre janeiro/2008 e novembro/2011. O estudo foi dividido
em duas fases, sendo a primeira de avaliação da força da musculatura e CV e a segunda, levantamento de prontuários para análise da
evolução. Participaram do estudo 111 pacientes distribuídos em quatro grupos, sendo 35 transplantados que compuseram: grupo IA: 29
pacientes que não faleceram e grupo IB: seis pacientes que faleceram e 76 pacientes que permaneceram em lista de espera divididos em
grupo IIA: 54 não faleceram e IIB: 22 faleceram. Resultados: A força da musculatura inspiratória e expiratória estava em média em
torno de 30% a 40% abaixo dos valores preditos em todos os grupos, porém a CV apresentou valores próximos da normalidade. A análise
comparativa entre os grupos IAxIB, IIAxIIB mostrou que não houve diferença estatisticamente significativa quando usados os valores
absolutos de força inspiratória, expiratória e CV, porém houve diferença em ambas análises para a CV corrigida em percentual do predito.
Conclusão: A força muscular respiratória é reduzida em candidatos em lista de espera e nos submetidos ao transplante. Pequenas alterações
nos valores da CV estiveram relacionadas à mortalidade, tanto em lista como no pós-operatório de transplante de fígado.

Descritores: Transplante Hepático; Músculos Respiratórios; Cirrose Hepática; Fatores de Risco; Período Pré-Operatório.
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INTRODUÇÃO
Desde o início da década de 80, o transplante tem se tornado o único
tratamento para as doenças crônicas do fígado.1 Houve aumento
da demanda, embora o número de enxertos disponíveis não tenha
aumentando proporcionalmente,2 elevando a mortalidade em lista
de espera.
Além disso, os candidatos tendem a evoluir com perda de força
da musculatura esquelética devido às complicações associadas à
doença hepática avançada.3
O objetivo do estudo foi analisar a relação entre a força dos
músculos respiratórios e CV com a mortalidade em lista e no pósoperatório de transplante de fígado.
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MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS

Estudo retrospectivo e transversal, realizado no Ambulatório da
Unidade de Transplante Hepático do Gastrocentro e no Serviço
de Arquivo Médico (SAM) do Hospital de Clínicas (HC) –
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Participaram 111 pacientes, distribuídos em quatro grupos, sendo
35 que foram transplantados divididos em GRUPO IA: 29 pacientes
que não faleceram; GRUPO IB: seis que faleceram e 76 pacientes
que permaneceram em lista de espera, divididos em GRUPO IIA:
54 pacientes que não faleceram e IIB: 22 que faleceram. O GRUPO
IA foi composto por 23 homens (79,3%) e seis mulheres (20,7%),
com idade de 49,1 ± 8,82 anos. O Índice de Massa Corporal (IMC)
foi 27,15 ± 3,44 kg/m2. Já o GRUPO IB foi composto por 83,3%
de pacientes do sexo masculino e 16,7% feminino. A idade foi
49,33 ± 15,37. O IMC foi 26,61 ± 3,34 kg/m2. Os diagnósticos mais
encontrados para os grupos IA e IB foram álcool (13,8%; 33,3%),
hepatite por vírus C (41,4%; 16,7%) e hepatite por vírus C e álcool
(20,7%; 16,7%).

Foram inclusos pacientes com cirrose hepática de qualquer
etiologia; de ambos os gêneros, sem restrição de idade; com ou
sem o diagnóstico de doenças cardiorrespiratórias e com qualquer
grau de comprometimento da função hepática classificada pelo
MELD. Foram excluídos os pacientes que não compreendiam o
comando verbal; que não conseguiram realizar as medidas e com
diagnóstico de insuficiência hepática aguda grave.
Na primeira fase do estudo, 130 pacientes que estavam alocados em
lista de espera e realizavam consultas periódicas no Ambulatório
da Unidade de Transplante Hepático do HC-Gastrocentro/Unicamp
foram abordados pelo pesquisador responsável e convidados a
participar do estudo. Respeitando-se o próprio agendamento local,
os pacientes que aceitaram participar responderam presencialmente
a um questionário para identificação, idade, gênero, diagnóstico da
doença hepática, complicações associadas, antecedentes clínicos
e hábitos.
Foram mensuradas a pressão inspiratória máxima (PIMAX) e a
pressão expiratória máxima (PEMAX) com um manovacuômetro
digital, modelo MVD 300 (Globalmed, Porto Alegre, Brasil). Para
a medida da PIMAX foi solicitada uma expiração máxima, até
o volume residual (VR), e, em seguida, um esforço inspiratório
máximo. As manobras foram repetidas de três a cinco vezes, tendo
sido anotado o maior valor.
Para a medida da PEMAX foi solicitado um esforço inspiratório
máximo até alcançar o nível da capacidade pulmonar total
(CPT). Os valores de PIMAX e PEMAX preditos foram
corrigidos segundo as equações de regressão propostas por
Neder et al.4
Para avaliação da CV foi utilizado um ventilômetro digital
Ventronic II (DHD Healthcare, Wampsville - NY, USA). Foi
solicitada uma inspiração máxima e uma expiração máxima até
atingir o VR. A manobra foi realizada três vezes e o maior valor
foi considerado a CV. Os valores de referência foram calculados
segundo as equações propostas por Pereira et al.5
Na segunda fase, dos 130 pacientes foram estudados 111, tendo
sido excluídos 19 aleatoriamente, por impossibilidade técnica do
estudo. Dos 111 pacientes, 35 foram transplantados (grupo I),
subdivididos em grupo IA (sobreviventes) e IB (falecidos). Os 76
restantes permaneceram em lista de espera (grupo II), subdivididos
em grupo IIA (sobreviventes) e IIB (falecidos).
No SAM, foram coletados os dados dos prontuários dos 35
pacientes no período de abril a novembro de 2011. As variáveis
coletadas foram: antecedentes clínicos, complicações prévias ao
transplante, diagnóstico, tempo em lista de espera, último valor de
MELD antes do transplante e óbito no pós-operatório.
Quanto aos que permaneceram em lista, foi coletada no mesmo
serviço a taxa de óbito, e utilizados os dados coletados na primeira
fase.
Para análise estatística, foi utilizado o programa estatístico
SPSS versão 13.0 para Windows. Foi encontrada distribuição
normal das variáveis (teste Kolmogorov-Smirnov). Para amostras
relacionadas, foi aplicado o teste t-pareado e teste t para amostras
não relacionadas. Para medir o grau de associação entre duas
variáveis quantitativas com distribuição normal dos dados, foi
utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. Foi adotado um
nível de significância de 5% (p < 0,05).

Os pacientes com diagnóstico por álcool que não foram a óbito
representaram 11,42%; já os que evoluíram para óbito, 5,71%. Não
houve correlação significativa entre o diagnóstico por álcool e
mortalidade.
As complicações associadas à doença hepática mais presentes
nos grupos IA e IB foram: ascite (48,3%; 83,3%), encefalopatia
hepática (44,8%; 66,7%) e hemorragia digestiva ou varizes
esofágicas (69%; 66,7%). Os pacientes que foram para transplante,
não tinham ascite e não evoluíram para óbito representaram 40%,
os que tinham ascite e não evoluíram para óbito, 42,85%; apenas
dois pacientes (5,71%) não tinham ascite e foram para óbito. Os
que apresentaram ascite e óbito representaram 11,42%. Não houve
correlação significativa entre ascite e mortalidade.
Outras condições clínicas presentes foram prevalentes no grupo IA
(hipertensão sistêmica 24,1%; diabetes 17,2%). Quanto aos hábitos, o
etilismo destacou-se em ambos os grupos (48,3%; 66,7%). A dispneia
esteve presente em 41,4% dos pacientes do grupo IA e 33,3% do
grupo IB. Os pacientes que não tinham dispneia e não evoluíram
para óbito representaram 48,57%; os que apresentaram dispneia e
não morreram 34,28%, os que não tinham dispneia e morreram,
11,42%. Os que apresentaram dispneia e foram a óbito, 5,71%. Não
houve correlação significativa entre dispneia e mortalidade.
O GRUPO IIA foi composto por 41 homens (75,9%) e 13 mulheres
(24,1%), com idade de 48,94 ± 10,67 anos. O IMC foi 27,59 ±
5,05 kg/m2. Já o GRUPO IIB foi composto por 77,3% pacientes
do sexo masculino e 22,7% feminino. A idade foi 49,5 ± 11,65. O
IMC foi 28,02 ± 4,97 kg/m2. Os diagnósticos mais encontrados nos
grupos IIA e IIB foram álcool (24,1%; 36,36%), hepatite por vírus
C (20,4%; 18,2%) e hepatite por vírus C e álcool (22,2%; 27,3%).
Os pacientes com diagnóstico por álcool e que não evoluíram para
óbito representaram 17,1%; já os que morreram, 9,21%. Não houve
correlação significativa dos pacientes que permaneceram em lista
com diagnóstico por álcool e que evoluíram para óbito.
As complicações associadas à doença hepática mais presentes
nos grupos IIA e IIB foram ascite (64,8%; 72,2%), encefalopatia
hepática (33,3%; 59,1%) e hemorragia digestiva ou varizes esofágicas
(79,6%; 86,4%). Os pacientes em lista que não apresentaram ascite
e não evoluíram para óbito representaram 25%, os que tinham
ascite e não morreram, 46,05%, os que não tinham ascite e foram
à óbito, 7,89%, já os que tinham ascite e morreram, 21,05%. Não
houve correlação significativa dos pacientes que estavam na lista
de espera com ascite e evoluíram para óbito.
Outras condições clínicas presentes foram hipertensão sistêmica
(25,9%; 27,3%) e diabetes (18,5%; 27,3%). Quanto aos hábitos,
o etilismo destacou-se em ambos os grupos (59,3%; 68,2%). A
dispneia esteve presente em 48,1% dos pacientes do grupo IIA e
em 54,5% do grupo IIB. Os pacientes em lista que não tinham
dispneia e não morreram foi de 36,84%, os que tinham dispneia e
JBT J Bras Transpl. 2011;14:1589-1620
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não morreram, 34,21%, os que não tinham dispneia e foram à óbito,
13,15% e os que tinham dispneia e morreram, 15,78%. Não houve
correlação significativa entre dispneia e mortalidade no grupo II.
Comparados os grupos (IA x IB) e (IIA x IIB), houve diferença
significativa quando analisados os valores mensurados da CV
corrigidos pelos valores preditos (percentual do predito segundo a
idade, gênero, peso e altura). Porém, para as demais variáveis não
houve diferença estatisticamente significativa. (Tabelas 1 e 2).
Tabela 1 - Comparação da força dos músculos respiratórios, MELD
e tempo de lista entre os grupos IA e IB
Variável

IA (N=29)
Média (DP)

IB (N=6)
Média (DP)

4,32

4,23

(0,58)

0,198

103,15 (14,67)

99,09

(7,47)

0,028

PI MAX mensurada
(cmH20)

74,31 (25,45)

65,50

(22,57)

0,635

Percentual PI MAXpredita (%)

67,79

(22,52)

59,78 (20,58)

0,630

PE MAX mensurada
(cmH20)

74,79

(23,35)

58,17 (23,25)

0,931

Percentual PE MAX
predita (%)

63,38

(19,33)

48,63 (16,68)

0,749

MELD

17,90

(4,52)

15,50

(3,56)

0,638

Tempo Lista

629,30

(561)

(462,6)

0,255

CV mensurada
(L)
Percentual CV
predita (%)

(0,9)

574

p-valor

CV = Capacidade Vital; PIMAX = pressão inspiratória máxima;
PEMAX = pressão expiratória máxima
Estatística descritiva (média e DP) e teste t (comparação IA x IB)

IIA (N=54)
Média (DP)

IIB (N22)
Média (DP)

p-valor

CV mensurada
(L)

4,06 (0,94)

Percentual CV
predita (%)

97,70 (12,98)

91,64 (19,06)

0,016

PI MAX mensurada
(L)

81,03 (31,56)

77,95 (27,27)

0,924

Percentual PI MAX
predita (%)

75,04 (28,03)

72,29 (24,33)

0,869

PE MAX mensurada
(L)

82,11 (29,99)

75,04 (23,5)

0,168

Percentual PE MAX
predita (%)

70,57 (22,02)

65,13 (18,36)

0,296

MELD

15,55

16,86 (3,68)

0,899

(3,31)

3,77

(0,89)

CV = Capacidade Vital; PIMAX = pressão inspiratória máxima;
PEMAX = pressão expiratória máxima
Estatística descritiva (média e DP) e teste t (comparação IIA x IIB)
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Os resultados demonstraram que a maioria dos pacientes era
do sexo masculino, com idade acima de 40 anos, com IMC
revelando sobrepeso e diagnóstico de hepatite por vírus C e
álcool. Esses achados estão de acordo com estudos nacionais 6,7 e
internacionais.4,5,8,9
Grande parte dos pacientes (46,84%) apresentava dispneia, o que
pode ser explicado pela ascite, observada em 63,06% dos casos,
o que determina uma alteração restritiva e interfere nas trocas
gasosas.10
Segundo alguns autores que estudam as alterações respiratórias
em doenças neuromusculares, apenas quando há reduções na
força, maiores que 50% do previsto, é que a diminuição na CV será
observada.11,12
Acredita-se que essa explicação justifique o fato de não terem sido
encontradas alterações significantes na CV, pois os candidatos
apresentaram uma perda de força inspiratória e expiratória na
faixa de 30% a 40%. Contudo, os pacientes que morreram após
o transplante e em lista, apresentaram uma redução da CV em
relação ao predito. Esse é um achado que deve ser destacado,
pois os trabalhos revisados 7,13 relataram valores médios normais
na espirometria. No estudo, também não foram encontradas
alterações importantes nos volumes pulmonares, mas houve
maior número de pacientes que morreram após apresentar alguma
alteração. Veloso-Guedes et al. demonstraram que os candidatos
com maior risco de morte tinham uma CV menor. 3
Apesar de não ter sido encontrada diferença significativa na
comparação da PIMAX e PEMAX entre os grupos que morreram e
os que sobreviveram, foi possível observar que nos que morreram,
tanto os valores mensurados como o percentual do predito, foram
inferiores aos que sobreviveram.
Oliveira da Silva et al. verificaram diminuição da PIMAX e PEMAX
no grupo de hepatopatas comparado ao de saudáveis.14 Barcelos et
al. encontraram valores de PIMAX significativamente maiores no
pós-operatório de transplante quando comparados com os do pré.7

Tabela 2 - Comparação da força dos músculos respiratórios,
MELD e tempo de lista entre os grupos IIA e IIB
Variável

DISCUSSÃO

0,626

Carvalho et al. concluíram que a PIMAX foi menor nos indivíduos
que morreram em lista,6 enquanto Englesbe et al. afirmaram que a
sarcopenia correlaciona-se com a mortalidade nos transplantados.15
No recente estudo de Montano-Loza et al. a sarcopenia associou-se
com a mortalidade nos pacientes cirróticos.16
Não foi encontrada correlação do diagnóstico por álcool,
ascite e dispneia com mortalidade, tanto nos pacientes que
foram para transplante como nos que permaneceram em lista.
Isso significa que apenas uma variável não foi determinante
para o prognóstico do paciente, sendo necessário avaliá-lo
como um todo.
Foi possível notar a escassez de trabalhos sobre o desempenho dos
músculos respiratórios e CV. Sugerem-se estudos longitudinais
com amostras expandidas e que desenhem o perfil dos candidatos
a transplante, bem como as alterações nos volumes e capacidades
pulmonares, para dar subsídios a programas de reabilitação no pré
e pós-operatório.

CONCLUSÃO
A força muscular respiratória é reduzida em candidatos em lista e
nos submetidos ao transplante.
Pequenas alterações nos valores da CV estiveram relacionadas à
mortalidade, tanto em lista como no pós-operatório de transplante
de fígado.
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ABSTRACT
Introduction: Liver transplantation is the only effective treatment for chronic liver terminals diseases. The number of patients on the waiting list has increased, and they became severely ill in this waiting period for the new liver. Purpose: To analyze the relationship between
respiratory muscle strength and vital capacity (VC) with mortality on the waiting list and in the postoperative period of liver transplantation.
Methods: A cross-sectional and retrospective study, performed between January/2008 and November/2011. The study was divided into two
phases, the first assessment of muscle strength and VC and the second collection of records for analysis of trends. The study included 111
patients divided into four groups, 35 transplant patients formed group IA: 29 patients who survived and group IB: 6 patients died and 76
patients who remained on the waiting list divided into group IIA: 54 did not die and IIB: 22 died. Results: The strength of the inspiratory
and expiratory muscles were on average around 30% to 40% below predicted values in all groups, but the CV values were close to normal.
The comparative analysis between the groups IAxIB, IIAxIIB showed no statistically significant difference when using the absolute values
of inspiratory, expiratory and CV, but there was difference in both analyzes for the corrected CV as a percentage of predicted. Conclusion:
The respiratory muscle strength is reduced in patients on waiting list and undergoing transplantation. Small changes in the values of CV
were related mortality in both list as postoperative liver transplantation.
Keywords: Liver Transplantation; Respiratory Muscles; Liver Cirrhosis; Risk Factors; Preoperative Period.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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INFECÇÃO URINÁRIA PÓS-TRANSPLANTE RENAL E USO DE CATETER URETERAL
DUPLO J
Urinary tract infection in kidney transplantation and its association with the use of ureteral stents
Cláudia Maria Costa de Oliveira, João Batista Gadelha Cerqueira, Daniela Costa de Oliveira Santos, Márcia Uchoa Mota, Silvana
Albuquerque Andrade, Evelyne Santana Girão, Leyla Castelo Branco Marques, Wilson Mendes Barroso, Ailson Gurgel Fernandes,
Paula Castelo Branco Camurça Fernandes, João Evangelista Júnior

RESUMO
Introdução: O uso de cateter ureteral duplo J na cirurgia de transplante renal tem sido associado à redução nas complicações urológicas,
mas seu impacto na frequência de infecção do trato urinário (ITU) é variável. Objetivos: Determinar a frequência de ITU pós-transplante
renal dos patógenos envolvidos, da utilização de cateter ureteral duplo J na população em estudo, bem como avaliar o impacto da utilização de cateter duplo J na frequência de ITU em receptores de Transplante renal. Métodos: Foram incluídos no presente estudo de coorte
retrospectivo todos os receptores submetidos a transplante renal no Hospital Universitário Walter Cantídeo no período entre janeiro de
1998 a agosto de 2004, com pelo menos três meses de seguimento pós-transplante. A coleta dos dados foi realizada através de revisão dos
prontuários e fichas de acompanhamento ambulatorial desde o transplante até o período final do seguimento. Foi avaliada a frequência de
ITU, o tempo pós-transplante do diagnóstico da ITU, os principais patógenos envolvidos, a terapia utilizada para a ITU, a frequência do uso
de cateter ureteral duplo J e da ocorrência da complicação de fístula urinária na população em estudo. Resultados: A frequência de ITU
na população em estudo foi de 47%. Os principais patógenos identificados foram Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli e Pseudomonas
aeruginosa. Um cateter ureteral duplo J foi utilizado em 69% dos pacientes, com permanência média de 20 dias. O uso de cateter ureteral
duplo J na cirurgia do transplante não teve impacto na frequência de fístula urinária, mas esteve associado a uma chance 2,98 vezes maior
de desenvolvimento de ITU, quando comparado ao grupo que não utilizou duplo J. Conclusões: A incidência de ITU na população em estudo foi de 47%, Um cateter ureteral duplo J foi utilizado em 69% dos pacientes e não apresentou impacto na frequência de fístula urinária,
mas esteve associado a uma chance 2,98 vezes maior de desenvolver ITU.
Descritores: Infecções Urinárias, Transplante de Rim, Infecções Relacionadas a Cateter

INTRODUÇÃO

Instituição:
Transplante Renal do Hospital Universitário Walter Cantídeo - Universidade
Federal do Ceará (UFC) – Fortaleza/CE, Brasil.

A infecção do trato urinário (ITU) é a infecção bacteriana mais
comum em transplante (Tx) renal, com incidência variável entre
6-86% dos receptores (também descrita como 35-69%) e contribui
com 40 a 50% de todas as complicações infecciosas nesse grupo de
pacientes.1-5 A incidência variável pode ser atribuída a diferenças
na definição de ITU, método de coleta da urina e uso ou não de
profilaxia antibiótica no pós-operatório.6
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A ITU é mais comum no pós-operatório precoce (três a seis meses
pós-Tx) e tem um efeito direto na morbimortalidade do receptor. As
complicações mais comuns relacionadas à ITU pós-Tx renal são:
septicemia, ocorrendo em 40 a 60% dos transplantados; reinfecção,
que geralmente ocorre por um patógeno diferente daquele da
infecção precedente; rejeição crônica, cujo risco aumenta após três
anos de transplantee e infecção por citomegalovírus, que é muito
frequente após episódio de ITU febril.7-9
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As manifestações clínicas mais comuns apresentadas por pacientes
transplantados renais com ITU são bacteriúria, piúria, cistite
aguda, pielonefrite e septicemia.10
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O risco de ITU em pacientes transplantados é determinado
principalmente por dois fatores: a intensidade da exposição a
patógenos, que difere na comunidade e no hospital, e a natureza da
terapia imunossupressora, essa última definida por dose e duração
da imunossupressão.11 Outros fatores relatados na literatura que
podem estar associados a maior risco de desenvolvimento de
ITU pós-Tx renal são: idade avançada, sexo feminino,12 receptor
de doador falecido,13 raça negra, duração da cateterização
vesical,14 anormalidades funcionais ou neurogênicas, bacteriúria
pré-transplante, doença renal crônica primária com obstrução,
pielonefrite crônica, doença renal policística, história de diabetes e
episódio de rejeição aguda nos primeiros seis meses.1,15
O uso de cateter ureteral duplo J na cirurgia do transplante renal
tem sido associado à redução das complicações urológicas, mas o
seu impacto na frequência de ITU é variável.16
Foram objetivos do presente estudo, determinar a frequência de
ITU pós-Tx renal, dos patógenos envolvidos, da utilização de
cateter ureteral duplo J na população em estudo, bem como avaliar
o impacto da utilização de cateter duplo J na frequência de ITU em
receptores de Tx renal.

com pelo menos um episódio de ITU pós-Tx renal. O critério
utilizado para o diagnóstico de ITU foi a urinocultura, em 93,3%
dos casos. Entre os pacientes com ITU, 58% apresentaram apenas
um episódio de ITU e 42% apresentaram mais de um episódio de
ITU (Figura 1) O tempo médio de aquisição do primeiro episódio
de ITU foi de 17 dias (variando de dois a 199 dias), e para os
episódios ocorridos nos primeiros 30 dias pós-TX renal, o tempo
médio de ocorrência da ITU foi de nove dias. Não houve diferença
na frequência de ITU de acordo com o sexo (masculino: 48,3%
e feminino: 45,4%; p = 0,17) e o tipo de doador (vivo: 40,7% e
falecido: 50,7%; p = 0,16).
O tempo para o diagnóstico do primeiro episódio de ITU pós-Tx
renal foi inferior a 30 dias em 87% dos casos, entre 30-90 dias em
10,5% e após 90 dias em 2,3% dos pacientes (Figura 2).

Figura 1. Número de episódios de infecção urinária no período em
estudo. HUWC- Fortaleza/CE
42%

MATERIAL E MÉTODOS
Foram incluídos neste estudo de coorte retrospectivo todos os
receptores submetidos a transplante renal no Hospital Universitário
Walter Cantídeo - HUWC, no período entre janeiro de 1998 e agosto
de 2004, com pelo menos três meses de seguimento pós-transplante.

58%

A coleta dos dados foi realizada através de revisão dos prontuários
e fichas de acompanhamento ambulatorial desde o Tx até o período
final do seguimento.
Infecção do trato urinário foi definida como episódios com
urinocultura (UC) positiva, ainda que assintomáticos e episódios
com sumário de urina infecciosa, associados à febre e/ou disúria,
em que não tenha sido possível efetuar coleta de UC antes da
antibioticoterapia.
Foi avaliada a frequência de ITU, o tempo pós-transplante do
diagnóstico da ITU, os principais patógenos envolvidos, a terapia
utilizada para a ITU, a frequência do uso de cateter ureteral duplo
J e da ocorrência da complicação de fístula urinária na população
em estudo.
O projeto foi submetido à avaliação e aprovação do Comitê de Ética
do HUWC e foram respeitados todos os princípios éticos que regem
a lei 196/96 do Conselho Nacional de Saúde - CSN/ Ministério da
Saúde – MS, que regulamenta a pesquisa em seres humanos.

1 episódio

O tempo para o diagnóstico do primeiro episódio de ITU pós-Tx
renal foi inferior a 30 dias em 87% dos casos, entre 30-90 dias em
10,5% e após 90 dias em 2,3% dos pacientes (Figura 2).

Figura 2. Tempo pós-transplante renal do diagnóstico do primeiro
episódio de infecção do trato urinário na população em
estudo. HUWC, Fortaleza-CE

100%

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão. As
variáveis com distribuição normal foram comparadas pelo teste t
de Student e naquelas com distribuição não normal, foi utilizado o
teste Mann-Whitnney.

80%

O teste do qui-quadrado foi utilizado para testar a diferença entre
as variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais nos grupos
com e sem ITU. Um valor de p inferior a 5% foi considerado
estatisticamente significante. A análise estatística foi realizada
utilizando-se o programa estatístico SPSS 14.0.

40%

RESULTADOS
Foram realizados 210 transplantes renais no período em estudo,
sendo 134 (63,8%) com doador falecido e 76 (36,2%) com doador
vivo. A idade média dos receptores foi de 36,9 anos (variando de
12-65 anos), sendo 122 pacientes (58%) do sexo masculino. Durante
o período de seguimento, foram diagnosticados 99 pacientes (47%)

> 1 episódio

60%

87%
10,5%

20%
0%

2,3%
≤ 30d

31-90 d

≤ 30d
31-90 d
>90 d

>90 d

Na Tabela 1, estão apresentados os principais patógenos isolados
nas urinoculturas realizadas, sendo a Klebsiella pneumoniae a
bactéria mais prevalente.
Foram ainda isolados em menor percentual de casos, os seguintes
JBT J Bras Transpl. 2011;14:1589-1620
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agentes etiológicos: Candida sp, Citrobacter, Morganella, Serratia,
S. aureus, S. viridans.
Os episódios de ITU foram tratados com os seguintes antibióticos:
imipenem em 39% dos casos, quinolonas em 27%, cefalosporinas
de 3ª geração em 23,5%, seguidos por cefepime em 3 %, cefoxitina
em 2,4% e vancomicina em 2,4%.
O cateter ureteral duplo J foi colocado no momento do
transplante em 145 pacientes (69% dos casos) e o tempo médio
de permanência do cateter duplo J foi de 20,7 dias (variando de
3-90 dias).
Tabela 1. Frequência dos patógenos isolados nas urinoculturas
realizadas na população em estudo. HUWC, Fortaleza-CE.
Patógeno

Percentual

K. pneumoniae

49,1%

E. coli

22,3%

P. aeruginosa

10,8%

Enterobacter cloaceae

6,5%

Enterococus faecalis

2,8%

Outros

8,5%

Os receptores que receberam um enxerto de doador falecido
apresentaram uma chance 2,45 vezes maior de usar cateter duplo
J, quando comparados aos receptores de doador vivo (OR = 2,45
[1,28-4,68] 95% IC; p = 0,005) e os pacientes do sexo masculino
tiveram uma chance 0,45 vezes menor de usar duplo J, quando
comparados aos do sexo feminino (OR = 0,45 [0,23-0,89] 95% IC;
p = 0,01).
Infecção urinária pós-transplante renal foi diagnosticada em 56%
dos pacientes com duplo J e 28,3% dos pacientes que não fizeram
uso de duplo J, representando uma chance 2,98 vezes maior de ITU
com o uso do cateter ureteral duplo J (OR = 2,98 [1,52-5,86] 95%
IC ; p< 0,005) (Figura 3).
A frequência de fístula urinária no grupo que usou cateter duplo J
foi de 5,5%, e de 0 % no grupo que não utilizou duplo J (p = NS).
Figura 3. Frequência de infecção do trato urniário pós-transplante
segundo o uso ou não de cateter ureteral duplo J na população em
estudo. HUWC, Fortaleza-CE.
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DISCUSSÃO
A prevalência de ITU pós-Tx renal no presente estudo foi de 47%.
Na literatura, a prevalência de ITU pós-Tx renal varia de 35 a
80%, caindo progressivamente durante os primeiros anos após o
transplante, variando de 35% no primeiro ano, até praticamente
desaparecer após cinco anos.17,18
Segundo Ferreira e Heilberg, as infecções do trato urinário ocorrem,
na maioria das vezes, nos três primeiros meses após o Tx renal,18
tendo sido o mesmo observado no presente estudo, onde 97,5% dos
episódios foram diagnosticados nos três primeiros meses pós-Tx
renal. O tempo médio de aquisição da ITU pós-Tx renal tem sido
descrito entre quatro a sete dias 19 e o risco maior está relacionado
à imunossupressão, vulnerabilidade do enxerto após manipulação
cirúrgica, cateter vesical, entre outros. O tempo de internamento
tem sido descrito como de 27 dias para pacientes sem ITU e 36
dias para aqueles com ITU pós-Tx.20 No presente estudo, o tempo
de aquisição do primeiro episódio de ITU foi de 17 dias e o tempo
de internamento foi de 31,8 ± 21,2 dias para os pacientes com ITU
e 24,4 ± 21,3 dias para os que não evoluíram com ITU. Os mesmos
autores relataram uma maior frequência de ITU pós-Tx renal em
mulheres do que em homens, mas no presente estudo não houve
diferença na frequência de ITU segundo o gênero.
Diferentemente do que relata a literatura,12,13,20 os autores não
encontraram uma maior prevalência de ITU no sexo feminino
(masculino: 48,3% e feminino: 45,4%; p = 0,17) ou em receptor
de doador falecido (vivo: 40,7% e falecido: 50,7%; p = 0,16). É
provável que a utilização de órgãos de doadores vivos esteja
associada a menor prevalência de ITU devido ao menor tempo de
isquemia fria, menor grau de injúria isquemia-reperfusão e menor
taxa de função retardada do enxerto.21
Na literatura, há um amplo espectro de patógenos causando ITU pósTx renal, e as bactérias que causam ITU em imunossuprimidos são
semelhantes àquelas que causam ITU em não imunossuprimidos.
Na população em geral, E. coli é responsável por 80% dos episódios
de ITU.22 No Tx renal, E. coli tem sido identificada em 29-60%
dos casos.23,24 Vários autores ainda descrevem a E. coli como o
principal patógeno das ITUs pós-Tx renal.25-27
Proteus mirabilis e Klebsiella pneumoniae têm sido identificados
em até 30% das urinoculturas e cocos gram positivos em 20%
das culturas [10]. Chuang et al., estudando 213 episódios de ITU
em 500 receptores, ao longo de 42 meses pós-Tx, encontraram
como principais patógenos nas urinoculturas: E. coli (29%),
Enterococcus (24%), Staphylococcus (12%) e Klebsiella (10%) [13].
Por outro lado, em estudo da Turquia, E. coli foi isolada em 61,3%
dos episódios de ITU pós-Tx.28
No presente estudo, detectamos maior prevalência de ITU por K.
pneumoniae (49,1%), seguido por E. coli (22,3%) e P. aeruginosa
(10,8%).
A cateterização ureteral com duplo J no transplante renal tem
como objetivo diminuir ou eliminar a ocorrência de complicações
urológicas.16,29 O cateter duplo J constitui-se um corpo estranho, que
pode predispor a ocorrência de infecções e impactar negativamente
a função do enxerto a longo.30 O presente estudo mostrou maior
incidência de infecção urinária em pacientes submetidos à
colocação de duplo J (56% x 23,8%) e não houve relação entre
complicação urológica com a presença ou não do cateter.
Na literatura, os resultados são conflitantes. Em meta-análise
realizada, Mangus et al. mostraram que a utilização do cateter
duplo J poderia diminuir a taxa de complicações urológicas de
33% para 6%.31 Estudos retrospectivos apontam diminuição das
complicações urológicas,32 enquanto os ensaios prospectivos
randomizados produzem resultados controversos.33 Benoit et al.
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compararam prospectivamente a frequência de complicações
urológicas (fístulas, obstruções e ITU) em 194 receptores de Tx
renal (97 com cateter ureteral duplo J e 97 sem duplo J).34 No
grupo com duplo J, um paciente apresentou fístula urinária e 35
evoluíram com ITU. No grupo sem cateter duplo J, seis pacientes
complicaram com fístula urinária, quatro com obstrução urinária e
32 com ITU. A sobrevida dos pacientes e enxertos e a função renal,
após um ano de Tx, foi semelhante nos dois grupos e os autores
concluíram que a inserção do cateter duplo J diminuiu a taxa de
fístula e obstrução urinária em Tx renal.
A presença de um número maior de pacientes com fístula urinária
e cateter duplo J no presente estudo é explicada pela inclusão de
pacientes que apresentaram complicações urológicas no póstransplante e foram tratados com a colocação de cateter duplo
J. Apesar da controvérsia, todos os estudos apontam que, tão
ou mais importante que a colocação do duplo J, a diminuição
das complicações urológicas pode ser conseguida com a
preservação da vascularização ureteral, técnica de implante
extravesical e diminuição da dose de esteróides nos esquemas
imunossupressores.31,33 Dois trabalhos da literatura apontam taxas
de infecção urinária com a presença do duplo J semelhantes ao
observado neste trabalho. Tavakoli et al. reportaram taxas de
infecção em torno de 33% 16 e Ranganathan et al. de 71%.30
No presente trabalho, não foi estudada a relação entre o tempo de
permanência do cateter e a incidência de infecção urinária, embora
o tempo médio de permanência do duplo J tenha sido de 20 dias.
Em estudo realizado por Coskun et al.,35 o tempo crítico para o
processo de cicatrização das anastomoses urológicas situa-se
aproximadamente em 14 dias.35 O autor avaliou os pacientes que
retiraram o duplo J em um tempo inferior a 14 dias contra aqueles
que foram submetidos à retirada do cateter em tempo superior a 20

dias. A retirada do cateter em um tempo inferior a 14 dias fez com
que a taxa de infecção urinária diminuísse de 35% para 2%.35 O
tempo médio de permanência do duplo J nos pacientes do presente
estudo, 20 dias, pode explicar a taxa de infecção urinária aqui
relatada.
Glazier et al. demonstraram que o uso de cateter ureteral duplo J é
seguro, mas associado a uma taxa de ITU de 22,6%.36 Para reduzir
as taxas de ITU, eles recomendam a remoção do cateter ureteral
com 14 dias e mais cedo, se possível, principalmente em diabéticos
que receberam um enxerto de doador falecido.
Alguns centros de transplante podem ter uma prevalência
relativamente alta de complicações urológicas e nesses casos os
receptores podem ter benefícios com o uso de stent ureteral duplo J
através de uma redução significativa na taxa de fístula urinária ou
obstrução ureteral.16,37 Contudo, uma elevação significativa na taxa
de ITU pode ser observada quando esses stents permanecem por
mais de 30 dias pós-Tx, sendo sugerido que eles sejam removidos
antes de quatro semanas.

CONCLUSÃO
A frequência de ITU na população em estudo foi de 47%. Os
principais patógenos identificados foram Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa.
Um cateter ureteral duplo J foi utilizado em 69% dos pacientes,
com permanência média de 20 dias. O uso de cateter ureteral
duplo J na cirurgia do Tx não teve impacto na frequência de fístula
urinária, mas esteve associado a uma chance 2,98 vezes maior de
desenvolvimento de ITU, quando comparado ao grupo que não
utilizou duplo J.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ABSTRACT
Introduction: The use of double-J ureteral stent in renal transplantation has been associated to the reduction in the urologic complications,
but its impact on the frequency of UTI is variable. Purpose: This study was designed to determine the frequency of UTI after renal Tx, the
pathogen involved, frequency of use of double-J ureteral stent in the studied population and to assess the impact of the use of double-J stent
on the frequency of UTI in kidney transplanted recipients. Methods: We included in this retrospective cohort study all kidney transplant
performed at Walter Cantídeo University Hospital between January 1998 and August 2004 with at least 3 months of post-transplant follow-up. Data collection was performed by reviewing medical records and ambulatory charts from the transplant up to the end of follow-up
period. We assessed the frequency of UTI, the post-transplant time of UTI diagnosis, the main pathogens involved, used therapy, frequency
of use of double-J urethral stent and occurrence of urinary fistulae in the studied population. Results: The frequency of UTI was 47%.
The main pathogens identified were Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa. A double-J ureteral stent was
used in 69% of patients with average stay of 20 days. The use of double-J ureteral stent in the Tx surgery had no impact on the frequency
of urinary fistula, but it was associated to a 2,98 times higher chance to develop UTI compared to the group which did not use double J.
Conclusions: The UTI incidence in the studied population was 47%. A double-J ureteral stent was used in 69% of patients with no impact
on the frequency of urinary fistula, but was associated to a 2,98 times higher chance to develop UTI.
Keywords: Urinary Tract Infection; Kidney Transplantation; Catheter-Related Infections
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ADOLESCÊNCIA, TRANSPLANTE HEPÁTICO E ADESÃO À MEDICAÇÃO
Adolescence, liver transplantation and medication adherence
Beatriz Elizabeth Bagatin Veleda Bermudez1, Maria de Fátima Joaquim Minetto2, Mônica Beatriz Parolin3, Júlio Cezar Uilli Coelho4, Mariane Bagatin Bermudez5, Adriane Celli6

RESUMO
As transformações biopsicossociais da adolescência colocam os adolescentes transplantados de fígado em maior risco de não aderência
ao tratamento e piora da evolução, quando comparados a outros grupos etários. Objetivo: Verificar a influência de fatores psicológicos
do paciente e sua família na aderência ao imunossupressor após o transplante hepático. Métodos: Sete instrumentos psicológicos foram
aplicados a 30 pacientes transplantados hepáticos adolescentes e adultos jovens (12 a 30 anos): escala de autoestima, escala de resiliência,
escala de qualidade da interação familiar, escala de satisfação com a vida, escala de orientação de vida, escala de autoeficácia percebida,
escala de exigência e responsividade e escala de qualidade de interação familiar. Resultados: Na avaliação por regressão logística
multivariada, as variáveis orientação de vida e resiliência foram as principais características que interferiram na rejeição clínica (p = 0,03).
As variáveis do pai que atuam na boa aderência (p = 0,03) foram: comunicação negativa, responsividade, clima conjugal positivo, punição
física e comunicação positiva, enquanto que envolvimento, sentimento dos filhos e comunicação positiva aumentaram a rejeição clínica (p
<0,01). Para a mãe, responsividade, comunicação positiva e punição física tended to adhesion (p=0,06), enquanto que a punição física e a
comunicação negativa aumentaram a possibilidade de rejeição clínica (p = 0,02). Conclusões: O perfil psicológico do paciente e da família
interfere na adesão ao tratamento imunossupressor e na rejeição pós-transplante hepático e poderia ser utilizado para triagem de pacientes
com risco de má aderência ao tratamento imunossupressor e consequente rejeição ao enxerto.
Descritores: Adolescência; Transplante de Fígado; Adesão à Medicação; Adaptação Psicológica Relações Familiares; Rejeição de Enxerto.
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O transplante hepático é o tratamento de eleição nas doenças
avançadas do fígado, alcançando índices de sobrevida em um ano
de 83 a 91% e, em cinco anos, de 82 a 84%, dependendo da idade
do receptor.1 Entre os desafios dos centros de transplante hepático
estão o manejo e a melhora na transferência dos adolescentes aos
serviços dos adultos.2
A adolescência é uma etapa crucial e bem definida do processo
de crescimento e desenvolvimento, cuja marca registrada é a
transformação ligada aos aspectos físicos e psíquicos do ser humano,
com intenso desenvolvimento cerebral até a terceira década de
vida.3-5 Esse período é extremamente relevante para a construção
do sujeito individual e social, devendo, porém, ser considerados
a vulnerabilidade e o risco do uso indevido de drogas, doenças
sexualmente transmissíveis, AIDS e gravidez não planejada, além
de apresentar pico de incidência para doença mental.
Paralelamente às modificações corporais, como crescimento físico,
eclosão hormonal, maturação sexual (puberdade), evoluem as
modificações psicossociais,6 no que convencionaram chamar de
síndrome da adolescência normal, que são: busca da identidade,
tendência grupal, desenvolvimento do pensamento abstrato,
vivência temporal singular, variações do humor, evolução da
sexualidade, separação progressiva dos pais, crises religiosas,
atitude social reivindicatória e manifestações contraditórias de
conduta.
JBT J Bras Transpl. 2011;14:1589-1620
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A necessidade de manter um compromisso com um
acompanhamento médico contínuo é um fator adicional para o
estresse próprio dessa fase da vida.7
Adolescentes receptores de transplante de órgão sólido, com idade
entre 18 e 24 anos, apresentam o dobro da taxa de mortalidade em
relação àqueles entre 12 e 17 anos e quatro vezes maior do que os
de 10 a 14 anos.8 O uso de drogas também aumenta e a taxa de
suicídio é três vezes maior que a de adolescentes entre 12 e 17 anos
5
e mais de um terço dos adolescentes não aderem ao tratamento.8 A
tendência normal ao questionamento e desafio à autoridade podem
predispor esses pacientes a aceitar com desdém as orientações
médicas e o tratamento.8
Embora em alguns trabalhos, adolescentes com doenças crônicas
pareçam apresentar maior risco,9 um estudo com 116 pacientes
com idade 21+/-4 anos observou que o comportamento de risco
não apresentou diferença em relação a seus pares normais referente
ao uso de tabaco (11%) e maconha (11%), mas encontrou taxas
significativamente menores nesses pacientes quanto ao uso de
álcool (43% nunca usaram e 50% bebem eventualmente em
ocasiões especiais).10

se aos aspectos “negativos”: clima conjugal negativo, comunicação
negativa dos pais e punição física.20,21
Os dados foram analisados pelo programa Statistical Program for
Social Sciences 13 (SPSS 13) e programa Statistica.

RESULTADOS

A figura 1 mostra a evolução dos 30 pacientes. A aderência
ao tratamento imunossupressor foi de 70%. O medicamento
imunossupressor mais usado pelo grupo foi o tacrolimus em todos
os pacientes, exceto um, que foi retransplantado após um ano,
devido à rejeição, e usa sicrolimus.
Uma paciente com 23 anos desenvolveu hepatite aguda fulminante
após seis anos de transplante de medula óssea, devido à leucemia
refratária, com boa evolução.
Figura 1 - Aderência, rejeição clínica e rejeição na biópsia dos 30
pacientes da amostra

PACIENTES E MÉTODOS

O estudo contou com 30 pacientes transplantados de fígado que,
no momento do estudo, estavam com idade entre 12 e 30 anos. O
transplante ocorreu na infância em sete pacientes, na adolescência
inicial em nove pacientes, na adolescência média em oito pacientes
e, na adolescência final, em seis pacientes. O imunossupressor mais
usado foi o tacrolimus. Quanto ao tempo decorrido do transplante:
nove pacientes tinham até cinco anos, nove tinham entre cinco e
dez anos e doze pacientes estavam transplantados há mais de dez
anos. O seguimento foi no ambulatório de transplante hepático
pediátrico e até mesmo adulto, devido ao hospital limitar a idade da
pediatria em 14 anos, diferente da Organização Mundial de Saúde
e do Ministério da Saúde do Brasil, que estipula o atendimento
pediátrico até 19 anos, 11 meses e 29 dias. Apesar disso, muitos
pacientes permaneciam no ambulatório pediátrico além dos 14
anos, por solicitação própria ou dos pais, por não se apresentarem
clínica e/ou laboratorialmente estáveis, ou mesmo pela equipe não
perceber maturidade para transição ao ambulatório dos adultos. O
limite de idade foi 30 anos.
A doença que motivou o transplante foi a hepatite autoimune,
em nove pacientes; colangite esclerosante, em cinco; cirrose
criptogenética, em cinco; deficiência de alfa-1-antitripsina, em
quatro; hepatite B em dois; hepatite fulminante em dois; doença de
Wilson, em um e, em outro, doença de Alagille.
Os pacientes e responsáveis foram convidados a participar da
pesquisa e aqueles que concordaram e tinham boa escolaridade
(oito anos ou mais de educação formal) leram e responderam os
questionários, enquanto alguns com baixa escolaridade (menos
de oito anos de educação formal) necessitaram de ajuda, como a
leitura das questões.
Foram utilizados sete instrumentos para avaliação do perfil
psicológico de 30 pacientes adolescentes e adultos jovens (12-30
anos): escala de satisfação com a vida,11 teste de orientação da vida
(que avalia o otimismo do paciente em relação a eventos futuros),12
escala de resiliência,13,14 escala de autoestima,15,16 escala de
autoeficácia geral percebida (que avalia autoconfiança, adaptação e
enfrentamento),17 escala de exigência e responsividade (avaliaram o
quanto o paciente percebia seus pais quanto às normas, supervisão
e afeto)18,19 e escala de qualidade na interação familiar – EQIF.20,21
Essa última continha 40 questões divididas em nove dimensões.
Seis delas abordavam os aspectos “positivos”: envolvimento, regras
e monitoria, modelo moral, clima conjugal positivo, comunicação
positiva dos filhos e sentimentos do filho. As outras três referiamJBT J Bras Transpl. 2011;14:1589-1620

Com relação à análise isolada das variáveis do perfil psicológico
dos pacientes, não houve diferença significativa quanto à
satisfação com a vida, orientação de vida, resiliência, autoestima e
autoeficácia no teste de Mann-Whitney, com a presença ou ausência
de aderência, rejeição clínica (exames laboratoriais mostrando
disfunção hepática) ou rejeição à biópsia, como se pode observar
nas tabelas 1, 2 e 3. Na análise das variáveis da família, a punição
física praticada pela mãe aumentou a rejeição clínica (p=0,03). Os
pacientes analisados tiveram ao menos uma repetição de rejeição
clínica anotada no prontuário do serviço de transplante hepático,
quando foi adaptada a dose do imunossupressor, consultas com
intervalos mais próximos com checagem de novos exames,
avaliação de situações clínicas prejudicando absorção e meia vida
da imunossupressão e programação da biópsia hepática.
Na regressão logística multivariada, orientação e resiliência foram
as principais variáveis que interferiram na rejeição clínica (p=0,03)
e foi observada uma correlação positiva da aderência (p=0,03) com
as variáveis do pai de comunicação positiva (OR=0,5[0,2-0,9]) e
negativa (OR=0,5[0,3-0,9]), responsividade (OR=1,4[0,9-2,0])
e clima positivo (OR=0,4 [0,2-0,9]) e com as variáveis da mãe
(p=0,06) de exigência (OR=1,5 [0,9-2,4]), punição física (OR=1,7
[0,5-1,2]) e comunicação positiva (OR=1,2 [0,9-1,4]), mostradas na
figura 2. As variáveis da mãe (p=0,02), que aumentaram a rejeição
clínica, foram: punição física (OR=1,5 [0,9 a 2,3]) e comunicação
negativa (OR=1,3 [0,9 a 1,7]); e as variáveis do pai (p<0,01) foram:
envolvimento (OR=1,6 [0,3-0,8]), sentimento dos filhos (OR=1,6
[1,0-2,5]) e comunicação positiva (OR=2,7 [1,2- 5,8]), mostradas
na figura 3.
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Tabela 1 - Comparação dos escores das características do perfil
psicológico dos pacientes entre os grupos com e sem rejeição clínica
Aderência

Média

Mínimo

Máximo

Desvio
Padrão

U

P

Satiasfação
com a Vida

Tabela 3 - Comparação dos escores das características do perfil
psicológico entre os grupos com e sem rejeição na biópsia
Aderência

Média

Mínimo

Máximo

Desvio
Padrão

U

P

SIM

26,2

14

35

5,3

104

0,88

NÃO

26,2

17

31

5,0

106,5

0,95

84

0,32

106

0,95

108

1,00

Satiasfação
com a Vida

SIM

26,1

17

31

5,4

NÃO

26,5

14

35

5,1

84

0,65

Orientação
da Vida

Orientação
da Vida

SIM

18

9

24

4,5

NÃO

16

12

21

3,0

67

0,22

Resiliência

SIM

17,4

9

24

4,8

NÃO

17,3

12

23

3,3

SIM

136,6

110

175

16,8

NÃO

141,5

128

157

10,7

SIM

37,7

29

50

7,1

NÃO

37,9

30

45

5,2

SIM

33,5

28

40

3,8

NÃO

31,9

18

40

6,7

Resiliência

SIM

138

110

175

16,5

NÃO

139

128

157

9,8

91,5

0,89

Autoestima

Autoestima

SIM

35,8

29

43

5,0

NÃO

38,6

29

43

5,0

71

0,30

Autoeficácia

Autoeficácia

SIM

33,0

23

40

4,5

NÃO

32,3

18

40

6,8

93,5

0,96

NOTA: Teste de Mann-Whitney

NOTA: Teste de Mann-Whitney
Figura 2 – Perfil da família e aderência ao imunossupressor

Tabela 2 - Comparação dos escores das características do perfil
psicológico dos pacientes entre os grupos aderentes e não aderentes
Aderência

Média

Mínimo

Máximo

Desvio
Padrão

U

P

SIM

25,8

14

32

4,8

85

0,42

NÃO

26,9

17

35

5,8

70,5

0,14

Satiasfação
com a Vida

Orientação
da Vida
SIM

18,2

9

24

4,8

NÃO

15,9

12

21

2,5

Resiliência

Figura 3 – Perfil da família e rejeição clínica

SIM

134,8

110

156

13,3

NÃO

145

128

175

15,2

SIM

37,8

29

50

6,8

NÃO

37,6

30

47

5,6

SIM

33,1

28

40

3,6

NÃO

32,4

18

40

7,3

68

0,12

102

0,93

93,5

0,64

Autoestima

Autoeficácia

NOTA: Teste de Mann-Whitney
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DISCUSSÃO

A aderência mostrou-se alta (70%) na amostra de adolescentes e
jovens transplantados de 12 a 30 anos, pois, considerando a faixa
etária, a não aderência é maior na adolescência (38 a 64%), menor
nas crianças (17%) e intermediária nos adultos (15 a 25%), podendo
variar de 7 a 70%.7,22,23
Os fatores de risco para não adesão ao tratamento citados pela
Organização Mundial de Saúde são numerosos, envolvendo
também fatores socioeconômicos, fatores relacionados ao paciente,
à doença, ao serviço de saúde e ao tratamento; a não aderência é
um processo dinâmico. O paciente pode estar aderente à medicação
imunossupressora em um momento e não aderente em outro, pois
não existe um método que meça continuamente o nível das drogas
imunossupressoras.23
A comunicação médico-paciente na adolescência é uma estratégia
imprescindível no tratamento de doenças crônicas com necessidade
de bom vínculo entre a mãe e o filho enfermo e do paciente ser
elevado à posição de comunicante precocemente para melhorar seu
desenvolvimento psicológico e adesão, concluindo que a qualidade
da comunicação determina a qualidade da adesão.24
Somente a punição física praticada pela mãe sobressaiu-se na
análise isolada das variáveis, enquanto as demais necessitaram ser
associadas por regressão logística.
Orientação de vida e resiliência interferiram na rejeição clínica.
Uma orientação de vida otimista está relacionada com boa saúde
física e mental, enquanto uma orientação pessimista relaciona-se
com depressão, ansiedade e prática de comportamentos de risco.25
Não foram encontradas pesquisas publicadas sobre essas variáveis
do perfil psicológico e a evolução no transplante hepático, porém
um estudo sobre o otimismo (que pode ser avaliado pelo teste
de orientação da vida), em 5634 adolescentes da população em
geral, evidenciou que essa qualidade protege contra depressão,
uso pesado de drogas e do comportamento antissocial, sugerindo
incluir o otimismo nas intervenções na adolescência.26
Em relação à autoestima de 55 pacientes transplantados de fígado
de 5 a 18 anos, quando comparados a 391 crianças e adolescentes
da população em geral, seus escores físicos foram menores, porém
a autoestima e a saúde mental demonstraram-se semelhantes nos
dois grupos. Já os pais desses receptores de fígado apresentaram
níveis mais altos de estresse e de descontinuidade de suas atividades
do que os pais da população em geral.27
Não existem estratégias bem estabelecidas para boa adesão
ao tratamento clínico e cuidados de saúde em doença crônica,
pois, mesmo a não intervenção foi identificada como sendo bem
estabelecida, porém estratégias que promovam organização ajudam a
aderência na asma, estratégias comportamentais ajudam na evolução
da artrite reumatoide juvenil e aprender a lidar com a medicação e
alterações da glicemia auxiliam no diabetes mellitus tipo 1.28
O desenvolvimento da autonomia é semelhante nos adolescentes
saudáveis e com diabetes mellitus tipo 1 e a divisão de
responsabilidade com os pais, com supervisão adequada, melhora
a saúde mental dos filhos; autocuidado, assim como o envolvimento
dos pais no manejo da doença, está associado com melhor controle
metabólico, porém há comprometimento do controle do diabetes
quando os adolescentes resistem a esses esforços dos pais, surgindo
conflitos familiares.29
Os pais devem continuar a monitorar seus adolescentes e estabelecer
regras para eles na adolescência, mesmo que a crença dos filhos de
obedecê-los diminua no transcorrer dessa fase.30
Há uma conexão entre o estado de saúde física e mental observada
em 24 pacientes com 18 e 22 anos transplantados de órgão sólido
JBT J Bras Transpl. 2011;14:1589-1620

na infância: o poder preditivo de autoestima para explicar o
afeto positivo (60% da variância total) e o estado de saúde física,
autoconceito e tempo na lista de espera explicaram o afeto negativo
(71% da variância).31
Dois fenômenos foram observados na entrevista com oito famílias
com filhos submetidos a transplante hepático: a vida controlada
pelo transplante (que representa a vulnerabilidade ao vivenciar
incertezas e medo constante pela doença da criança) e a luta para
resgatar a autonomia e enfrentar o estresse e sofrimento.32
A punição física e a comunicação negativa praticada pela mãe
aumentam a rejeição clínica, apesar de mães de crianças com
doenças crônicas usarem um número menor de práticas coercitivas,
como punição física e privação/castigo quando comparadas com
mães de filhos saudáveis.33
Mães usuárias de um serviço público de saúde usam como práticas
educativas as estratégias indutivas, de distração, de evitação
de conflitos e as de força coercitiva, motivadas por influências
familiares, as experiências com o primeiro filho e a busca da
melhor maneira de agir.34 A naturalização do uso de práticas
de força coercitiva evidencia a ocorrência de violência física e
psicológica contra a criança no contexto familiar, justificadas pelas
mães como a necessidade de educar, porém com sentimento de
culpa e mal-estar por terem batido nos filhos.34 As práticas que
caracterizam a violência psicológica não foram admitidas como
prejudiciais, o que demonstra a necessidade de maior divulgação
de conhecimento científico e criação de espaços de discussão e
reflexão sobre práticas educativas familiares nas comunidades,
escolas, creches, unidades de saúde, hospitais, entre outros.34
O uso da punição física está associado a pontos negativos na
interação pais-filhos e com colegas, propiciando comportamentos
agressivos, baixo autoconceito e baixa autoestima, que está
associada a problemas sociais contemporâneos, como abuso de
drogas, gravidez precoce, fracasso escolar e delinquência.35
Há significativa melhora da evolução quando se associa ao
tratamento medicamentoso e psicológico do filho um treinamento de
habilidades parentais por técnicas comportamentais para disciplina,
melhorando o apego e envolvimento para o desenvolvimento social
e emocional em um estudo com 155 mães de crianças com déficit
de atenção e hiperatividade.36
Envolvimento, sentimento dos filhos e comunicação positiva dos
pais aumentam a rejeição clínica. É que os pacientes percebem
que o pai é amoroso (sentimento dos filhos), participa da sua vida,
dá-lhes apoio, é sensível às suas reações, está presente no seu
dia a dia, demonstra seu amor pelo carinho físico e verbalização
positiva, como elogios (envolvimento), e se dispõe para diálogo
e autonomia do filho (comunicação positiva). Porém, esses pais
percebem o transplante como cura total e não conseguem perceber
a importância da imunossupressão para manutenção dessa cura.
Então, quando o filho não quer tomar a medicação nos horários
estipulados diariamente, o pai assume uma atitude apoiadora
negligente, o que propicia consequente rejeição clínica.
Nas consultas ambulatoriais é comum o relato das mães e mesmo
dos pacientes, sobre a pouca participação do pai em ajudar a
seguir o tratamento medicamentoso, fazer os exames e até mesmo
comparecer às consultas, assim como observado em uma revisão
da literatura brasileira de 64 artigos sobre práticas parentais,
apenas em um quarto figurava o pai como participante e somente
quatro estudos longitudinais focaram cuidados especiais e doença
crônica.37
As relações intrafamiliares vêm sofrendo mudanças nas últimas
décadas e comportamentos até então compreendidos como
culturalmente aceitáveis e esperados, como o uso da força física
na educação de crianças por pais e cuidadores, atualmente são

1607
Beatriz Elizabeth Bagatin Veleda Bermudez, Maria de Fátima Joaquim Minetto, Mônica Beatriz Parolin, Júlio Cezar Uilli Coelho, Mariane Bagatin Bermudez, Adriane Celli6

criticados e coibidos pelos direitos constitucionais, como o Estatuto
da Criança e do Adolescente, desde 1990.38 No entanto, nesse
processo de mudança, a conscientização sobre os danos causados
pela punição física é lenta, persistindo a justificação como prática
educativa no contexto familiar.38 A parentalidade, embora seja um
papel exercido no microssistema familiar de Bronfenbrenner,39
não deixa de ser uma função social, pois os pais necessitam de
informações sobre o desenvolvimento infantil e adolescente e
sobre práticas educativas.38
As práticas parentais em famílias de crianças com problemas de
comportamento são caracterizadas em sua maioria por coerção,
disciplina inconsistente, hostilidade, indiferença, negatividade,
restrição emocional, pouco afeto e apoio, punição e abuso parental,
o que não resolve os problemas de comportamento e leva ainda
a mais dificuldades na interação entre genitores e filhos, com
menor colaboração, baixa autoestima, baixa autoconfiança e pouca
flexibilidade comportamental frente às dificuldades encontradas
no cotidiano.40
A família pode passar por transições não normativas, circunstâncias
estressoras, como insatisfação marital, separação, divórcio,
alcoolismo dos pais, doença, dentre outras, que podem exercer um
efeito deletério sobre o funcionamento familiar, principalmente
pouco monitoramento dos filhos, cuidado parental reduzido e níveis
elevados de agressão física.40 O estresse parental é mais elevado nas
famílias recasadas e nos padrastos e está fortemente associado a
relações de apego inseguras, ao abuso e à parentalidade autoritária
e rude, à pobreza, à depressão materna, crianças hiperativas, com
doenças crônicas e autismo severo.40 Os pais são mais propensos a
criticar e a entrar em atrito com seu filho sobre questões menores e
sem importância. As relações maritais infelizes aumentam o risco
do surgimento de psicopatologias ou problemas de ajustamento.40
Exigência, comunicação positiva e punição física praticada pela
mãe aumentam a aderência, porém com significância limítrofe
(p=0,06). A exigência envolve as regras claras e coerentes que
existem na sua família. As duas primeiras variáveis são estratégias
educativas com efeitos positivos, enquanto a punição física é uma
estratégia educativa inadequada, porém quando associadas com
regras claras e coerentes e comunicação positiva contribui com
a aderência ao tratamento imunossupressor, porém não deve ser
praticada por não ser correta e, além disso, nesta pesquisa ficou
demonstrado que contribui para rejeição clínica, pois ao sofrer a
punição da mãe, o filho aprende a mentir a fim de evitar apanhar
outra vez.
As variáveis do pai de comunicação negativa, responsividade, clima
conjugal positivo, punição física e comunicação positiva aumentam
a aderência. O pai usa a comunicação positiva quando permite ao
filho um diálogo aberto, permite que se sinta à vontade para falar de
si e perguntar o que quiser; é a melhor interação entre pai e filho.38
Já a comunicação negativa envolve uma inadequação de conteúdo
do diálogo entre pais e filhos pela falta de controle emocional dos
pais com ameaças, gritos, xingamentos ou humilhações, que pode
culminar ainda com a punição física que não é estratégia educativa
ideal, pois é mais um modo dos pais descarregarem suas emoções
acumuladas, demonstrando pouca habilidade ou disposição de
argumentar e explicar ao filho a situação do conflito que está
sendo vivenciada.38 A responsividade corresponde ao afeto e à
participação que o filho percebe receber do pai e o clima conjugal

positivo corresponde à boa relação entre o casal com respeito,
afeto e diálogo.38 Comunicação, responsividade e clima conjugal
positivos são estratégias educativas ideais, gerando a espera de
um efeito positivo na adesão ao tratamento imunossupressor.
Já a comunicação negativa e punição física não são estratégias
educativas adequadas, porém quando associadas a estratégias
educativas boas tiveram seu efeito minimizado e o resultado final
foi adequado. Porém, como já foi citado, a comunicação negativa
e a punição física interferem negativamente no desenvolvimento
psicológico.
O suporte familiar e as competências de cada membro da família
são importantes fontes de informação e influenciam a maneira dos
filhos lidarem com a doença hepática e o funcionamento familiar
é um previsor importante no ajustamento dos filhos, pois a família
pode servir como moderadora na atenuação dos efeitos negativos
da doença, promovendo um ambiente facilitador, até mesmo para o
seu envolvimento em atividades sociais.41
Apenas uma pesquisa mostrou benefícios quando a punição física
foi utilizada, que foi a obediência imediata, e 11 comportamentos
indesejáveis e experiências associadas a castigos corporais, tais
como aumento da agressividade e comportamento delinquente e
antissocial, danos na relação entre pais e filhos, a saúde mental
prejudicada, aumento do risco de abuso de sua esposa e filhos.42
Sob a condição da punição física, as crianças e os adolescentes
experimentam menos o amor e sucesso e tendem a ficar geralmente
submissas e passivas (embora mudando de comportamento,
ocasionalmente, para o oposto extremo de agressão e dominação).43
Filhos criados sob tais circunstâncias têm menor probabilidade de
serem realistas e efetivos no seu dia-a-dia e têm mais probabilidade
de manifestar padrões de comportamento anticonvencionais.43 As
crianças não nascem preocupadas em ser boas ou más, inteligentes
ou estúpidas, amáveis ou não.35 Desenvolvem essas ideias e formam
autoimagens, baseadas fortemente na forma como são tratadas por
pessoas significantes, como os pais, professores e amigos.35
Foi observado que o padrão de enfrentamento, a tomada de decisões,
as atitudes e o suporte social estão correlacionados à aderência
aos níveis séricos do imunossupressor e ao funcionamento
psicológico em 152 transplantados hepáticos onde a não aderência
foi prevalente (73% à medicação e 47% aos cuidados de saúde).44
Já temperamento de esquiva, a desregulação afetiva e pouco apoio
do cuidador são previsores de evolução clínica e mental precária.44
O brincar entre adultos e crianças é um meio facilitador para pais
e mães educarem seus filhos e representa uma prática educativa
em si, já que permite a troca de informações importantes para
formação de laços afetivos, socialização e constituição do indivíduo
social em seu estudo com famílias de baixa renda em contexto de
adversidades.45

CONCLUSÃO

As variáveis do perfil psicológico do paciente e da família
interferem na adesão ao tratamento imunossupressor e na rejeição
pós-transplante hepático e os pacientes com risco de má aderência
ao tratamento imunossupressor e consequente rejeição ao enxerto
podem ser beneficiados com atendimentos que busquem melhorar
sua saúde mental, a percepção da doença hepática e do transplante
e suas atitudes em relação aos seus cuidados de saúde.
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ABSTRACT
The biological, psychological and social developmental changes that occur during the adolescence place the transplanted adolescent
at higher risk of non-adherence and poor outcome than other age groups. Purpose: This study tries to assess the importance of agerelated behavioral factors in the patient outcome after liver transplantation. Patients and Methods: Seven instruments were applied
to 30 liver transplanted adolescents and young adults (12-30 years old): life satisfaction scale, life orientation scale, resilience scale,
self-esteem scale, perceived general self-efficacy scale, exigency and responsiveness scale and quality of familiar interaction scale.
Results: In multivariate logistic regression, the variables of life orientation and resilience influence groups with and without clinical
rejection (p=0,03). Father’s variables that increased adherence were negative communication, responsiveness, positive marital
climate, physical punishment and positive communication (p=0.03), while involvement, feelings of the children and positive
communication increased clinical rejection (p<0,01). For the mother, requirement, positive communication and physical punishment
were associated to adherence (p=0,06). Physical punishment and negative communication increase clinical rejection (p=0.02).
Conclusions: The psychological profile of the patient and family influence adherence to immunosuppression and rejection after liver
transplantation and could be used to screen patients at risk for poor adherence to immunosuppression and subsequent graft rejection.
Keywords: Adolescence; Liver Transplantation; Medication Adherence; Adaptation, Psychological; Family Relations; Graft Rejection.
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IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE DE INTESTINO E MULTIVISCERAL – REVISÃO
DE LITERATURA
Immunosuppression in Small Bowel and Multivisceral Transplantation – Literature Review
Alisson Paulino Trevizol1, Pedro Takata1, Rafael Arruda Pécora2, André Ibrahim David2

RESUMO
Introdução: Avanços nos protocolos de imunossupressão, diagnóstico precoce e manejo adequado da Rejeição Celular Aguda tornaram
viável a realização do Transplante de Intestino Isolado, Multivisceral e Multivisceral Modificado. Objetivo: Analisar os protocolos de
imunossupressão dos principais centros de transplante. Método: Revisão de artigos indexados ao PubMed, publicados no período de 2006
a 2012, com foco em receptores adultos. Um total de 211 adultos foi transplantado em sete centros. A imunossupressão foi realizada de três
maneiras: Protocolo 1: Indução com Daclizumab e manutenção com Tacrolimus e corticosteróides. Protocolo 2: Indução com Alemtuzumab
e manutenção com Tacrolimus. Protocolo 3: Indução com Timoglobulina e Rituximab e Tacrolimus. Resultados: Protocolo 2 teve a menor
taxa de rejeição aguda (34%) e os Protocolos 1 e 3 tiveram 54% e 48%, respectivamente. A taxa de sobrevida de um ano foi de 70%, 79%, e
81% nos Protocolos 1,2 e 3, respectivamente. No Protocolo 3, a sobrevida de um ano para transplante de intestino e para transplante multivisceral separadas foi 86% e 79%, respectivamente. Conclusão: Protocolo 2 utilizou imunossupressores mais potentes, capazes de reduzir
a taxa de rejeição celular aguda, no entanto, apresentou menor taxa de sobrevida de um ano, possivelmente devido a um aumento de sepse
grave devido à imunossupressão mais forte. O Protocolo 3 apresenta-se aparentemente como a melhor opção, com sobrevidas superiores.
Descritores: Transplante; Imunossupressão; Intestino Delgado; Rejeição de enxerto.
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O transplante de intestino (TI) é o único tratamento curativo para
pacientes com falência do trato intestinal com complicações que
ameaçam a vida devido à nutrição parenteral. O primeiro transplante
de intestino foi realizado em 1964 no Boston Floating Hospital.1
Após 20 anos, o primeiro transplante multivisceral (TMV) foi
realizado pela Universidade de Pittsburgh.2 De acordo com o
relatório anual de 2010 do Organ Procurement and Transplantation
Network 3 (OPTN), de 1998 a 2009, o número de novos pacientes
listados para TI ou TMV triplicou, de 38 para 114. O número de
transplantes foi de 70 para 180, passando de 28 para 81 o número de
TIs e de 42 para 89 o número de TMVs.
No início, os protocolos de imunossupressão incluíam a ciclosporina,
e a rejeição do enxerto e infecção grave impossibilitavam o progresso
do procedimento. Este tornou-se viável com o advento do Tacrolimus
em 1989.4 A expressão de antígenos de histocompatibilidade no
intestino, micro-organismos e células imunológicas residentes, e a
defesa imunológica inata tornavam a rejeição ao enxerto e infecção
problemas maiores do que no transplante de outros órgãos sólidos.5,6
As taxas de sobrevida de pacientes e enxertos elevaram-se após
a introdução da terapia de indução, que reduz a necessidade de
altas doses de Tacrolimus e diminui as taxas de Rejeição Celular
Aguda (RCA). No entanto, complicações relacionadas à infecção
mantêm-se o principal fator de óbito de receptores devido à forte
imunossupressão.7 A chave para um adequado protocolo de
imunossupressão é atingir o equilíbrio entre a RCA e a taxa de
infecção.
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OBJETIVO

Analisar os resultados segundo protocolo de imunossupressão dos
principais centros de transplante publicados nos últimos cinco anos.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizamos uma revisão no PubMed, focando em protocolos de
imunossupressão no TI e TMV em receptores adultos. Selecionamos
artigos de 2006 a 2011.8-13 Os critérios de seleção incluíam artigos
com informações sobre o protocolo de imunossupressão utilizado.
Três diferentes protocolos foram comparados: (Protocolo 1)
Daclizumab (2mg/kg/semana por três meses e 1 mg/kg/semana por
outros três meses) como indução e manutenção com Tacrolimus
(15-20 ng/dL) e corticosteróides. (Protocolo 2) Alemtuzumab (0,3
mg/Kg em quatro doses no dias 0, 1, 3, 7 de pós-operatório) como
indução e manutenção com Tacrolimus (8-12 ng/mL) e (Protocolo 3)
Timoglobulina (ATGr 10 mg/Kg divididos em cinco doses equivalentes
de 2 mg/Kg nos dias 0, 2, 4, 6 de pós-operatório) e Rituximab (150 mg/
m2 em dose única no terceiro dia de pós-operatório) como indução
e manutenção com Tacrolimus (12-15 ng/dL). As taxas de infecção,
RCA e sobrevida do paciente foram comparadas.

RESULTADOS

Um total de 211 adultos foram transplantados: 74 pacientes no
Protocolo 1, 105 no Protocolo 2 e 27 no Protocolo 3.
A Figura 1 mostra a taxa de sobrevida dos pacientes por protocolo
de imunossupressão. A Figura 2 mostra a taxa de RCA por protocolo
de imunossupressão.
Figura 1 – Taxa de sobrevida do paciente por protocolo de imunossupressão

Figura 2 - Taxa de RCA por Protocolo de Imunossupressão

Encontramos que o Protocolo 2 apresentou menor taxa de
RCA (34%). Os Protocolos 1 e 3 tiveram taxas de 54% e 48%,
respectivamente. A taxa de sobrevida em um ano foi de 70%, 79%
e 81% para os Protocolos 1, 2 e 3, respectivamente. Protocolos
1 e 2 apresentaram taxas de infecção grave de 62,5% e 52%,
respectivamente. A taxa de sobrevida em três anos foi de 63%, 56%
e 78% para os Protocolos 1, 2 e 3, respectivamente (Tabelas 1 e 2).

Tabela 1 – Taxa de sobrevida do paciente, por autor e protocolo de imunossupressão.

Autor

N

Protocolo

Taxa de Sobrevida %
1 / 3 / 5 anos

Nishida 2006

39

1

57 / 48 / -

Nishida 2006

37

2

70 / 47 / -

Zanfi 2010

12

1

78 / 76 / 66

Zanfi 2010

28

2

79 / 50 / 43

Lauro 2006

12

1

92 / 82 / -

Lauro 2006

17

2

82 / 64 / -

Kimura 2008

11

1

80 / 80 / 75

Kimura 2008

23

2

90 / 70 / 60

Yuan-Xin 2010

5

2

-

Vianna 2008

27

3

81 / 78 / -

Tabela 2 - Taxas de Rejeição Celular Aguda (RCA) e infecção, por autor e
protocolo de imunossupressão.

Autor

Protocolo

Taxa de RCA % /
n pacientes / n leve /
n moderada / n grave

Taxa de
infecção % / n
pacientes

Nishida 2006

1

-

Nishida 2006

2

-

Zanfi 2010

1

66 / 8 / 9 / - / -

66 / 8

Zanfi 2010

2

42 / 12 / 11 / 3 / -

57 / 16

Lauro 2006

1

42 / 5 / 6 / -/ -

58 / 7

Lauro 2006

2

12 / 2 / - / 2 / -

53 / 9

Kimura 2008

1

-

-

Kimura 2008

2

-

-

Yuan-Xin
2010

2

60 / 3 / 7 / 3 / 1

20 / 1

Vianna 2008

3

48 / 13 / 9 / 2 / 8

-

-

DISCUSSÃO

A viabilidade do TI e do TMV foram possíveis após os avanços
nos protocolos de imunossupressão, particularmente a indução. O
relatório anual da OPTN mostra uma redução de RCA precoce de
20% em 1998 a 8,3% em 2009. No entanto, RCA permanece muito
frequente, com 43,1% dos pacientes transplantados de 2005 a 2009
apresentando RCA no primeiro ano após o transplante.3 Enquanto
a RCA mantém-se a principal causa de perda de enxerto, tornando
necessários elevadas doses de imunossupressores, a incidência de
infecções bacterianas permanece alta, sendo a sepse a principal
causa de óbito após TI e TMV.14
Comparamos três protocolos de imunossupressão utilizados pelos
principais centros transplantadores de TI e TMV. O Protocolo 1
inclui Daclizumab como indução, Protocolo 2, Alemtuzumab, com
efeito que dura aproximadamente seis meses, e Protocolo 3, com
Rituximab e Timoglobulina como indução. Esta apresenta possível
efeito protetor contra lesão de reperfusão, demonstrado quando
administrada antes do transplante de órgãos sólidos.15-17
O Protocolo 2 teve a menor taxa de RCA (34%), provavelmente
devido à forte imunossupressão atingida pelo Alemtuzumab.
A taxa de infecção do Protocolo 2 (52%) foi menor do que a do
Protocolo 1(62,5%). Além disso, a taxa de sobrevida de um ano
JBT J Bras Transpl. 2011;14:1589-1620
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foi melhor no Protocolo 2 (79%) do que no Protocolo 1 (70%),
representando provável superioridade do Protocolo 2, com indução
com Alemtuzumab, em comparação com o Protocolo 1.
Quando comparamos os Protocolos 2 e 3, encontramos que, apesar
da maior taxa de RCA (48%) no Protocolo 3, com quase metade
sendo grave (42,1%), apenas 30% dos episódios ocorreram nos
primeiros 90 dias de pós-operatório, principal tempo de ação da
indução. Além disso, apenas um paciente de TMV apresentou um
episódio de RCA grave, possivelmente devido à remoção de maior
quantidade de tecido linfoide nativo e à maior carga celular do
TMV (fígado e intestino do mesmo doador).
O TI e o TMV são potencialmente contaminados devido à
natureza do procedimento e às complexas patologias abdominais
comumente associadas. Além disso, lesão da barreira mucosa
intestinal, causada pela preservação do órgão ou por rejeição, eleva
o risco de translocação bacteriana e fúngica, com subsequente
desenvolvimento de infecções sistêmicos, sobretudo no período de
recuperação pós-operatória.18
Tzakis et al.19 encontraram que o sítio de infecção mais comum dáse na corrente sanguínea e no trato respiratório, seguidos da ferida
operatória e cavidade abdominal. Metade das bacteremias estava
associada ao local do catéter venoso central (CVC).
Oltean et al.20 demonstraram que o CVC foi a principal localização
de infecção, seguido pelo trato respiratório, cavidade abdominal e
ferida operatória. No entanto, nenhum dos estudos separava sítios
de infecção por protocolo de imunossupressão ou tempo de pósoperatório.
Kimura et al.,21 em 2009, estudaram os principais sítios de infecção e
patógenos nos Protocolos 1 e 2. No primeiro mês após o transplante,
os principais sítios de infecção eram a ferida operatória e a cavidade
abdominal, seguidos de CVC e bacteremia. Os principais agentes

infecciosos foram: Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa
no Protocolo 1, e Enterococcus, Klebsiella, e Pseudomonas
aeruginosa no Protocolo 2. Nos meses subsequentes, os principais
sítios de infecção passaram a ser o CVC e bacteremia nos dois
protocolos, seguidos de lavado bronco-alveolar no Protocolo 1 e
ferida operatória no Protocolo 2. Pseudomonas aeruginosa era o
principal patógeno no Protocolo 1, e foram relatados no Protocolo
2: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus e Staphylococcus epidermidis, e outros. Além disso, nos
pacientes em que se utilizou o Protocolo 2, o tempo de infecção
foi maior, provavelmente devido à forte indução. Quase 100% dos
óbitos no estudo ocorreram devido a complicações infecciosas,
incluindo sepse e enterite por citomegalovírus.
Cicalese et al.22 propuseram o uso de doadores vivos com grau
de parentesco para reduzir as infecções bacterianas após TI.
No entanto, os riscos, incluindo síndrome do intestino curto,
disvitaminoses, e diarréia devem ser considerados antes de se
utilizar doadores vivos, sendo a principal dificuldade captar
intestino de comprimento adequado ao receptor e ao mesmo tempo
garantir autonomia preservando intestino delgado suficiente no
doador. Além disso, não é provado que a utilização de doador vivo
reduz o risco de infecções ou garanta melhor sobrevida.

CONCLUSÃO
O Protocolo 2 obteve melhores resultados na redução das taxas de
RCA quando comparado aos outros protocolos. A sobrevida de um
e três anos dos pacientes é menor em comparação ao Protocolo 3,
possivelmente por sepse grave, devido à forte imonussupressão
provocada pelo Alemtuzumab. O Protocolo 3 parece ser o melhor
protocolo disponível por reduzir a taxa de RCA e apresentar
melhores resultados na sobrevida dos pacientes.

ABSTRACT
Introduction: Advances in immunosuppression protocols, early diagnosis and appropriate management of Acute Cellular Rejection made
Small-Bowel, Multivisceral and Modified Multivisceral Transplantation feasible. Purpose: Analyze major transplantation centers immunosuppression protocols. Methods: Literature review based on PubMed indexed articles, published between 2006 to 2012, focusing on adult
recipients. A total of 211 adults were transplanted in seven transplantation centers. Three immunosuppression protocols were used: Protocol
1: Induction with Daclizumab and maintenance with Tacrolimus and corticosteroids. Protocol 2: Induction with Alemtuzumab and maintenance with Tacrolimus. Protocol 3: Induction with Thymoglobulin and Rituximab and maintenance with Tacrolimus. Results: Protocol
2 had the lowest rate of acute rejection (34%), while Protocols 1 and 3 had 54% and 48% respectively. The survival rate 1 year was 70%,
79% and 81% in Protocols 1,2 and 3, respectively. Conclusion: Protocol 2 used a more potent immunosuppressant capable of reducing the
level of acute cellular rejection. However, it had a lower one-year patient survival rate, possibly due to severe sepsis agravated by the strong
immunosuppression. Protocol 3 seems to be the best protocol, capable of elevating patient survival rate.
Keywords: Transplantation; Immunosuppression; Intestine, Small; Graft Rejection.
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MONITORIZAÇÃO IMUNOLÓGICA NO TRANSPLANTE RENAL
Immunological Monitoring in Kidney Transplantation
Erika Lamkowski Naka, Niels Olsen Saraiva Camara

RESUMO
O transplante renal é, atualmente, a melhor alternativa de tratamento para a doença renal crônica em estágio avançado. Melhorias na
avaliação imunológica pré-transplante, como o emprego rotineiro de testes para identificação de anticorpos anti-HLA no soro do receptor,
possibilitaram a identificação de pacientes com alto risco imunológico, com maior chance de rejeição ao enxerto e permitiram melhor
alocação dos órgãos doados. Paralelamente, a disponibilidade de novas medicações imunossupressoras aumentou a gama de opções para o
tratamento após o transplante. Esses dois fatores foram os responsáveis pelo grande sucesso dos programas de Transplante Renal em curto
prazo, tornando possível o transplante entre indivíduos não aparentados com uma incidência de rejeição aguda satisfatória. No entanto, os
resultados em longo prazo permanecem abaixo do desejado. Um dos principais problemas enfrentados pelo nefrologista atualmente é avaliar,
de maneira confiável, o grau de imunossupressão de cada paciente. A reatividade imunológica contra o enxerto, presente em diferentes
graus durante todo o período após o transplante, permanece pouco acessível pelos exames de rotina disponíveis. Os métodos diagnósticos
atuais não são capazes de identificar as diferentes variações dessa reatividade, que é bastante heterogênea, compreendendo um amplo
espectro que varia de rejeição a tolerância. Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento de ensaios voltados para a monitorização
imunológica após o transplante renal, os quais possibilitariam o diagnóstico precoce de eventos deletérios ao enxerto, além de melhor
individualização da terapia imunossupressora.
Descritores: Monitorização Imunológica; Transplante Renal; Rejeição de enxerto.
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O transplante renal tornou-se o tratamento de escolha para a
Doença Renal Crônica, pois resulta em maior sobrevida e melhor
qualidade de vida quando comparado à hemodiálise.1 Atualmente,
esse tratamento é oferecido para a grande maioria dos pacientes
com disfunção renal crônica em estágio V, salvo algumas poucas
contra-indicações absolutas. O desenvolvimento de drogas
imunossupressoras potentes e de amplo espectro possibilitou
a realização de transplante entre indivíduos geneticamente
distintos, com taxas de rejeição aguda bastante aceitáveis. Além
disso, esses fármacos modificaram a apresentação da rejeição: os
sinais e sintomas clínicos (febre, dor no enxerto e oligúria) que
antes estavam presentes em quase todos os episódios de rejeição,
atualmente estão evidentes somente em uma pequena parcela dos
pacientes.2
Todavia, apesar desses resultados favoráveis em curto prazo,
tanto a sobrevida do enxerto quanto a do receptor declinam
progressivamente com o passar dos anos.3 As causas dessa redução
são multifatoriais e envolvem tanto mecanismos imunológicos
quanto não imunológicos. Dessa maneira, uma resposta
imunológica de baixa intensidade contra o enxerto pode resultar
em um dano lento e progressivo ao órgão transplantado. Por outro
lado, uma imunossupressão em excesso está associada a efeitos
adversos importantes, que contribuem para a redução da sobrevida,
tanto do enxerto quanto do receptor.4
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Avaliação da função do enxerto renal
Atualmente, o exame utilizado para avaliar a função do enxerto
renal é a creatinina sérica, cujas vantagens são seu baixo custo,
fácil execução e rapidez do resultado. No entanto, trata-se de um
marcador com baixa sensibilidade e especificidade, ou seja, além
das alterações na creatinina ocorrerem tardiamente no processo
de agressão ao rim transplantado, esse exame não contribui para
diagnóstico diferencial das diversas causas de disfunção do enxerto
renal.5
Atualmente, esse diagnóstico diferencial somente é possível
através da análise histomorfológica de uma amostra do enxerto,
obtida através de uma biópsia percutânea. Na maioria dos centros
transplantadores, essa biópsia é realizada quando é detectada
uma elevação igual ou superior a 30% na creatinina sérica. Tratase de um exame invasivo, com potenciais riscos ao paciente e que
depende de um patologista experiente para o diagnóstico acurado.
Ainda, como esse diagnóstico baseia-se em alterações morfológicas,
o exame anatomopatológico de um fragmento de enxerto renal não
é capaz de diferenciar entre os diversos mecanismos imunológicos
que estão atuantes durante uma agressão ao enxerto.6
Monitorização da imunossupressão
A dose dos medicamentos imunossupressores é atualmente ajustada
seguindo parâmetros de farmacocinética da droga, ou seja, através
dos níveis sanguíneos. Esses testes são importantes para a detecção
de níveis fora do alvo terapêutico, que podem resultar tanto em um
aumento da toxicidade, quando muito elevados, ou em aumento do
risco de rejeição aguda, quando baixos. No entanto, além de não
estarem disponíveis para todos os fármacos, esses testes não são
capazes de aferir as ações biológicas dos agentes imunossupressores.
Isso significa que um mesmo nível sanguíneo pode traduzir-se em
uma imunossupressão deficiente para um indivíduo e excessiva
para outro.7
Dessa maneira, o desenvolvimento de testes para a monitorização
do status imunológico do receptor, capazes de detectar uma resposta
imune contra o aloenxerto antes do desenvolvimento da lesão
tecidual, ou seja, antes de alterações morfológicas visíveis na biópsia,
faz-se necessário. Isso possibilitaria melhor individualização
da terapia imunossupressora e, consequentemente, melhores
resultados em longo prazo.
Atualmente, não dispomos de um método prático e confiável
para mensurar o estado de ativação/supressão do sistema imune
do receptor. Idealmente, a monitorização imunológica deve
basear-se em testes pouco trabalhosos, de baixo custo e altamente
reprodutíveis, capazes de avaliar grande variabilidade de respostas
ao aloenxerto, proporcionando assim mais segurança nos ajustes
das drogas imunossupressoras, e possivelmente identificando
pacientes com tolerância imunológica, para os quais essas drogas
poderiam ser suspensas sem causar danos ao órgão transplantado.8
Perspectivas da monitorização imunológica
A busca por ensaios passíveis de monitorar a resposta imune ao
aloenxerto resultou no desenvolvimento de alguns testes com
resultados promissores. Esses ensaios podem ser divididos em
antígenos específicos, quando avaliam a aloreatividade específica
contra o doador, ou antígenos inespecíficos, que procuram
identificar padrões fenotípicos ou genotípicos associados a
diferentes condições da resposta ao aloenxerto. Entre os ensaios
antígenos específicos, temos o ELISPOT e a pesquisa de anticorpos
doador específicos; entre os não específicos podemos citar o RTPCR em tempo real, o Immuknow®, a pesquisa da fração solúvel da
molécula CD30 e a citometria de fluxo. Dois desses exames já estão
sendo utilizados por diversos grupos como parte da monitorização
imunológica pós-transplante: a pesquisa de anticorpos doador
específicos e o Immuknow®.9,10

Pesquisa de Anticorpos Doador Específicos
A forte correlação entre anticorpos contra antígenos HLA préexistentes do doador e a ocorrência de rejeição hiperaguda já está
muito bem estabelecida, de modo que toda a avaliação imunológica
pré-transplante atual é realizada visando a detecção de tais
anticorpos. Inicialmente descrito em 1969 por Patel e Terasaki, a
prova cruzada realizada pelo método de citotoxicidade dependente
de complemento é utilizada até o presente, com apenas algumas
modificações, para a detecção desses anticorpos deletérios.
Quando positivo, esse ensaio revela a presença, no soro do receptor,
de anticorpos contra antígenos do doador, o que contraindica a
realização do transplante renal.11
Tecnologias mais modernas permitem atualmente a identificação
das especificidades HLA dos anticorpos detectados com maior
sensibilidade e especificidade. A citometria de fluxo (descrita
em mais detalhes posteriormente) pode ser utilizada tanto para
a realização de prova cruzada (FCX) quanto para quantificar os
anticorpos anti-HLA presentes no soro do receptor, sejam eles
doadores específicos ou não (FlowPRA).12 O LUMINEX é um
ensaio de fase sólida bastante sensível, capaz de detectar anticorpos
em baixos títulos contra ampla gama de especificidades HLA. Para
tanto, microesferas que diferem entre si por suas colorações estão
ligadas a antígenos HLA, de modo que cada microesfera representa
um antígeno específico. Se no soro em teste houver anticorpos antiHLA, eles se ligarão aos antígenos e serão detectados após a adição
de um marcador secundário, o qual emitirá uma fluorescência
que, em conjunto com o sinal emitido pela microesfera, revelará
a presença daquele anticorpo.13 Através do LUMINEX, anticorpos
pré-formados presentes em títulos baixos, que não podem ser
demonstrados por CDC, mas que estão relacionados à pior
sobrevida do enxerto são detectados. Os resultados são fornecidos
em MFI (Median Fluorescence Intensity) e, atualmente, não há
consenso sobre qual é o melhor valor de corte para esse parâmetro,
sendo que diferentes centros de transplante adotam diferentes
valores.14
A importância dos anticorpos doador específicos identificados após
a realização do transplante renal também tem sido extensivamente
avaliada. Em 1990, Halloran e col. identificaram, numa coorte de
400 receptores, quatro indivíduos com disfunção grave do enxerto
e padrão histológico “atípico” nos quais a prova cruzada por CDC,
negativa antes do transplante, tornou-se positiva apos a realização
do mesmo. Posteriormente, os mesmos autores demonstraram,
num estudo prospectivo com 69 pacientes, que a detecção, por
microlinfocitotoxicidade, de anticorpos de novo está relacionada à
maior incidência e severidade dos episódios de rejeição.15,16
Outros grupos também demonstraram a correlação entre a detecção
de anticorpos anti HLA no pós-transplante com a ocorrência de
rejeição crônica e um risco elevado de perda do enxerto em longo
prazo.17,18 Adicionalmente, Zangh e colaboradores demonstraram
uma forte correlação entre anticorpos específicos contra antígenos
HLA do doador (DSA) e rejeição humoral e Worthington e col. num
estudo caso-controle demonstraram a relação entre a detecção de
DSA contra antígenos HLA de classes I e II após o transplante com
pior sobrevida do enxerto em um tempo médio de cinco anos.19-20
Atualmente, a identificação de DSA é um dos critérios utilizados
para o diagnóstico de lesão mediada por anticorpos.21
Immuknow
Atualmente, o teste denominado Cylex ImmuKnow® é o único
ensaio aprovado pelo FDA para a detecção da imunidade
mediada por células em receptores no período pós-transplante. O
princípio desse ensaio baseia-se na detecção da produção de ATP
decorrente da proliferação de linfócitos T CD4+ auxiliares, obtidos
do sangue periférico do receptor, em resposta a um mitógeno
(fitohemoaglutinina). Com base na liberação de ATP, os indivíduos
são classificados em respondedores fortes, intermediários e
JBT J Bras Transpl. 2011;14:1589-1620
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fracos. Estudos iniciais sugeriram que indivíduos com baixa
produção de ATP estariam mais sujeitos a infecções enquanto a
produção elevada estaria relacionada à ocorrência de rejeição.22
Aparentemente, a melhor aplicabilidade desse teste parece ser a
identificação de pacientes com excesso de imunossupressão (baixos
respondedores), o que se correlacionou com aumento do risco de
infecção e mortalidade mais elevada.23,24 Todavia, um estudo mais
recente demonstrou que a realização desse ensaio uma única vez
não foi capaz de predizer de forma acurada episódios de rejeição
aguda ou de infecções oportunistas nos 90 dias subsequentes.25
Esse teste é a primeira tentativa de mensuração da reatividade
imunológica em indivíduos imunossuprimidos, no entanto,
apresenta algumas limitações importantes como a restrição a
uma subpopulação linfocitária (células T CD4 auxiliares), não
avalia a resposta imune específica contra o doador e apresenta,
frequentemente, sobreposição de resultados, impedindo, assim, a
distinção entre os riscos de infecção ou rejeição.
sCD30
É um membro da superfamília de receptores do Fator de Necrose
Tumoral (TNF), expresso em uma grande variedade de células
do sistema imune. O CD30 solúvel (sCD30) é a forma solúvel da
molécula CD30 produzida pela clivagem proteolítica da molécula
ligada à membrana celular frente a diversos estímulos. Essa
forma solúvel, liberada na corrente sanguínea após a ativação
de células imunes CD30+, pode ser mensurada pelo método
de Ensaio de Imunoadsorção Enzimática (ELISA). O primeiro
estudo clínico com esse biomarcador identificou, em uma coorte
de 844 indivíduos, aumento do risco de rejeição aguda e perda
do enxerto naqueles com níveis mais elevados de sCD30 no soro
pré-transplante.26 Posteriormente, em estudo com um número
reduzido de pacientes, os níveis de sCD30 correlacionaram-se
com a sobrevida do enxerto renal em cinco anos.27 Entretanto, um
estudo subsequente demonstrou grande variabilidade dos níveis de
sCD30 em amostras obtidas de pacientes na lista de espera para
transplante renal, coletadas a cada três meses.28 Além disso, outras
patologias que envolvem o sistema imunológico, como infecções
bacterianas, podem causar elevações nos níveis dessa molécula.29
No estudo mais recente envolvendo esse biomarcador, medidas pré
e pós-transplante foram realizadas em mais de 2000 receptores de
transplante renal. O principal achado desse estudo foi de que níveis
de sCD30 no trigésimo dia pós-operatório iguais ou superiores a 40
U/mL estavam correlacionados à pior sobrevida do enxerto.30
ELISPOT
A produção de citocinas por células T efetoras ou de memória frente
a um estímulo específico pode ser detectada por meio de ELISPOT
(Enzyme Linked Immunoabsorbent Spot). Trata-se de um ensaio
bastante sensível, concebido para detectar a produção de proteínas
(citocinas ou anticorpos) por uma única célula, numa frequência de
até 1 para 100.000. Outra vantagem do ELISPOT é a possibilidade
de avaliação da reatividade celular específica do receptor contra
o doador, através do uso de células obtidas do sangue ou baço
do doador como estímulo. Os primeiros estudos utilizando esse
ensaio demonstraram uma correlação entre a frequência elevada
de células produtoras de IFNgama com episódios de rejeição
aguda e creatinina mais elevada no curto prazo.31,32 Num estudo
subsequente, Bestard e col. avaliaram a aloreatividade celular
também através da produção de IFN-γ no ELISPOT em receptores
renais com mais de dois anos de transplante. Esse estudo avaliou
tanto a aloreatividade direta, usando células inteiras do doador, a
qual se correlacionou com pior função do enxerto renal, quanto a
indireta, usando fragmentos de membrana celular como estímulo,
que estava relacionada à proteinúria. Ainda, outro estudo
demonstrou que o ELISPOT pode auxiliar na individualização
da imunossupressão.33 A limitação da necessidade de células do
JBT J Bras Transpl. 2011;14:1589-1620

doador para o estudo de aloreatividade pode ser transpassada pelo
emprego de peptídios sintéticos, como demonstrado por Najafian e
col. Nesse estudo, células isoladas do sangue periférico do receptor
foram estimuladas por peptídeos sintéticos baseados nas tipagens
HLA mais frequentes, encontradas na população de doadores
renais daquele serviço.34 Em modelos de transplante de primatas
não humanos, o ELISPOT já está sendo utilizado com sucesso para
a detecção de tolerância doador específica.35
Análise de Transcritos gênicos:
A técnica da Transcrição Reversa da Reação em Cadeia da
Polimerase em Tempo Real (Real Time RT-PCR) é uma ferramenta
importante para estudos de biologia molecular. Por essa técnica,
pequenas sequências de RNA mensageiro (mRNA) são reversamente
transcritas em uma fita única de DNA complementar (cDNA), a
qual servirá de base para a confecção dos produtos da amplificação
(amplicons). No Real Time RT-PCR a quantificação desses
produtos é feita ciclo a ciclo, por meio de detecção da fluorescência
liberada por um repórter. O sinal aumenta na proporção direta da
quantidade de produtos formados na reação. Essa técnica tem sido
bastante utilizada para a análise de inúmeros genes relacionados
à resposta imunológica em amostras de sangue, urina e tecido do
enxerto renal.
Vasconcelos e col. demonstraram que moléculas relacionadas à
atividade citotóxica de células T, como a granzima B, a perforina e o
FasL encontram-se elevadas no sangue periférico durante a rejeição
aguda.36 Em estudo longitudinal com 67 pacientes, Simon T e col.
demonstraram que a perforina e granzima B podem aumentar
mesmo alguns dias antes do diagnóstico clínico de rejeição,
sugerindo que alguns transcritos relacionados à resposta imune
mediada por células T são potenciais candidatos a biomarcadores,
capazes de diagnosticar eventos imunológicos adversos antes mesmo
do estabelecimento de uma lesão no enxerto.37 Adicionalmente,
os níveis de mRNA de algumas citocinas, como IL-4, IL-5, IL-6 e
IFN-γ e TNF-α, também mostraram-se elevados durante ou antes
do diagnóstico de rejeição. No entanto, estudos subsequentes não
foram capazes de confirmar esses achados.38,39 Essa disparidade
entre os estudos pode ser um reflexo das diferenças entre os
protocolos empregados, bem como de disparidades da reação
imunológica entre diferentes indivíduos.40
No transplante renal, a monitorização imunológica através
da análise de transcritos gênicos em amostras de urina é uma
opção bastante interessante, por tratar-se de amostras de fácil
obtenção, sem riscos ao paciente e com grande potencial para
refletir de maneira fidedigna as alterações intraenxerto. Análises
da urina de pacientes durante um episódio de rejeição aguda
demonstraram alterações nos níveis de transcritos gênicos
relacionados tanto à resposta imune citotóxica quanto à resposta
imune moduladora.41,42 Num estudo que incluiu amostras de urina
de um total de 83 pacientes submetidos à biópsia renal com os
diagnósticos de rejeição aguda, nefropatia crônica do enxerto e
biópsia normal, Muthukumar e col. detectaram maior expressão
do fator de transcrição FOXP3 em sedimento urinário de pacientes
com rejeição, sendo que níveis elevados desses transcritos estavam
correlacionados a menor creatinina sérica durante o episódio de
rejeição e melhor recuperação da função renal após o tratamento.
Como o FOXP3 é altamente expresso em linfócitos T reguladores
CD4+CD25+, esse dado sugere que a presença dessas células no
enxerto renal, durante um episódio de rejeição aguda, detectada
pela análise do sedimento urinário, pode estar modulando a
resposta imune contra o aloenxerto.43 De maneira semelhante,
Manfro e col. pesquisaram a presença do transcrito gênico da
molécula Tim-3, relacionada à modulação da resposta imune
principalmente do tipo Th1, em amostras de sangue, urina e tecido
do enxerto renal, e demonstraram grande correlação na expressão
desse gene nos três compartimentos analisados, além do alto valor
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preditivo negativo para o diagnóstico de rejeição aguda.44
Embora esses outros estudos tivessem demonstrado correlação
entre diversos transcritos gênicos com rejeição aguda diagnosticada
por biópsia, outras patologias, como a necrose tubular aguda ou
infecção do trato urinário, também podem alterar a expressão
dessas moléculas.45 Adicionalmente, a grande variabilidade nos
níveis das mesmas moléculas analisadas em laboratórios diferentes
reflete falta de padronização do método, o que dificulta a utilização
desses achados na prática clínica.
Citometria de fluxo
Citometria de fluxo é um método quantitativo que tem como
principal vantagem a possibilidade de avaliar diversos parâmetros
celulares em um mesmo momento.46,47 Esses parâmetros podem
variar desde antígenos de superfície até moléculas citoplasmaticas
ou nucleares, análise de DNA e as avaliações funcionais. A
combinação de ensaios funcionais (proliferação celular ou
detecção de citocinas citoplasmáticas) com a detecção de moléculas
de diferenciação celular de superfície possibilita uma análise da
cinética da resposta imune considerando subpopulações distintas.
Hernandez Fuentes et al. observaram que frequências de células
antígeno específicas podem ser medidas com alta sensibilidade
por meio da citometria de fluxo, através da combinação de um
marcador de proliferação celular (CFSE) e anticorpos específicos
contra diferentes moléculas de superfície.48 Adicionalmente,
uma frequência elevada de células com fenotipo característico de
linfócitos T reguladores foi encontrada em pacientes com tolerância

operacional, quando comparados com receptores com disfunção
crônica do enxerto.49

CONCLUSÃO
A resposta imune contra o aloenxerto é um evento complexo que
envolve diferentes mecanismos relacionados tanto a uma reação próinflamatória/citotóxica quanto ao desenvolvimento de tolerância
imunológica. Adicionalmente, esses mecanismos diferem de um
indivíduo para outro, sendo que vários fatores podem atuar nessa
diversidade, como, por exemplo, as experiências imunológicas
prévias do indivíduo, a sensibilidade às drogas imunossupressoras
administradas e as comorbidades presentes. Dessa maneira, o
desenvolvimento de ensaios capazes de monitorar a resposta
imunológica no contexto do transplante renal e identificar uma
atividade deletéria ao enxerto no seu estágio inicial, antes mesmo
da ocorrência de manifestações clínicas ou alterações estruturais,
contribuiria de forma significativa para o aumento da sobrevida,
tanto do paciente quanto do enxerto. Em um cenário ideal, os
processos imunológicos seriam identificados através de exames
pouco invasivos, de fácil execução e interpretação, com alto
grau de sensibilidade e especificidade, possibilitando inclusive
a identificação de pacientes tolerantes ao enxerto, nos quais a
imunossupressão possa ser retirada com segurança. Em outras
palavras, avanços nos métodos diagnósticos são necessários para
melhor individualização da terapia imunossupressora, resultando,
finalmente, em redução da morbimortalidade no transplante renal.
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ABSTRACT
Kidney transplantation is currently the best treatment for advanced chronic kidney disease. Improvements in pre-transplant immunological
evaluation and the development of more potent immunossupressive drugs have considerably augmented short term allograft survival. Acute
rejection rates have reached acceptable levels, even when transplantation is performed between HLA distinct individuals. Nonetheless, long
term allograft survival remains suboptimal, due to various immunological and non-immunological factors. The chronic allograft dysfunction can be caused either by an anti-allograft immune response of low intensity that “scapes” the immunosuppression or by an excessive immunosuppression and its consequences, such as infections and nephrotoxicity. The alloimmune reactivity is a complex event that can vary
over a wide range from rejection to tolerance. All this heterogeneity cannot be assessed by the diagnostic tools available nowadays. Thus,
the development of reliable tests for monitoring alloimmune response during the post-transplantation period would allow early diagnosis of
deleterious events and better individualization of immunosuppressive therapy.
Keywords: Monitoring, Immunologic; Kidney Transplantation; Graft Rejection
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