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RESUMO 
 

Introdução: O transplante renal na criança guarda estreita relação com o 

realizado em adultos, entretanto, apresenta aspectos distintos que merecem atenção 

especial. A doença renal crônica acomete a criança em momento crítico do seu 

desenvolvimento neurológico e corporal, sua etiologia com grande frequência é 

decorrente das anomalias do trato urinário e, por último, apresenta características e 

detalhes técnicos distintos relacionados ao ato operatório. Os aspectos técnicos do 

transplante renal (TR) realizado em crianças deveriam ser específicos, 

principalmente no que diz respeito às anastomoses vasculares (AVs) em crianças de 

baixo peso, muitas vezes responsabilizadas pelas tromboses dos vasos do enxerto e 

vasos diretamente relacionados.  Objetivos: Avaliar as principais opções de AVs 

dos transplantes realizados em crianças e propor uma nova estratégia para o trajeto 

da artéria renal quando se utiliza a artéria aorta (Ao) e a veia cava inferior (VCi), do 

lado direito. Método: Os dados foram obtidos através de uma revisão retrospectiva 

dos prontuários médicos. A casuística foi representada por 81 doentes submetidos 

consecutivamente ao transplante, no Hospital Samaritano de São Paulo, que foram 

classificados em dois grupos, sendo o Grupo 1 (G1) composto por crianças  com 

menos de 16 kg e o Grupo 2 (G2)  por crianças de 16 kg ou mais. Resultados: As 

crianças menores (G1) receberam o enxerto predominantemente na Ao e VCi (63%); 

enquanto que, nas crianças com 16 kg ou mais (G2), as opções utilizadas para as 

AVs variaram, predominando as anastomoses com os vasos ilíacos comuns (46%). 

Principalmente no primeiro grupo, quando a Ao foi a artéria selecionada para 

receber o enxerto do lado direito, o trajeto adotado para a artéria do rim 

transplantado foi posterior à VCi. Não foram observadas complicações vasculares 

relacionadas com a técnica operatória. Conclusões: A Ao e VCi foram as principais 

opções para as AVs no G1; enquanto que, os vasos mais utilizados no G2, foram as 

artérias e veias ilíacas comuns. O trajeto retrocava da artéria renal do enxerto é 

factível e deve ser preferencial para evitar a compressão da veia cava infrarrenal 

quando o implante for do lado direito.  

 

 



 

 

1 

1. INTRODUÇÃO 
 

No momento em que se discute sobre a engenharia de tecidos e o 

desenvolvimento de tecnologias para confecção de um “rim bioartificial implantável”, 

as terapias substitutivas renais convencionais - como a hemodiálise (HD) e a diálise 

peritonial (DP) - continuam sendo consideradas as únicas terapias de substituição 

“ex vivo” para o órgão, com sucesso (Humes et al., 2014). Embora estas terapias de 

reposição para doença renal crônica (DRC) terminal tenham mudado drasticamente 

o prognóstico da falência renal nos últimos anos, elas não são consideradas terapias 

substitutivas completas, uma vez que proporcionam somente a função de filtração e 

não substituem as funções regulatórias, metabólicas e endócrinas dos rins. Portanto, 

as variadas formas de diálises deveriam ser consideradas como uma terapia de 

substituição parcial ao invés de uma terapia renal substitutiva (TRS) plena. Devido à 

forma não fisiológica na qual as diálises efetuam as funções renais mais críticas, 

aqueles doentes portadores de doenças renais crônicas em estágios finais 

continuam sofrendo de situações críticas de saúde, sociais e econômicas (Pino e 

Humes, 2010).  

O rim foi o primeiro órgão a ser transplantado com sucesso como um 

isoenxerto. Os primeiros passos para a realização dos transplantes renais ocorreram 

com o desenvolvimento das técnicas de anastomoses vasculares (AVs), criadas por 

Alexis Carrel. Ele descreveu experimentalmente as técnicas para os auto e 

alotransplantes renais em modelos caninos. Em autotransplantes, ele observou que 

as funções em longo prazo dos enxertos poderiam ser alcançadas; no entanto, em 

alotransplantes, os enxertos foram destruídos precocemente. Sendo assim, 

estabeleceu que o maior obstáculo para os alotransplantes não era técnico; por 

outro lado, um fenômeno biológico teria levado a destruição dos enxertos. Por estas 

pesquisas, Carrel recebeu o prêmio Nobel em Medicina em 1912 (Carrel A, 1902 

apud Lacombe, 2002; Alexis Carrel – Nobel Lecture, 1912; Dente et al., 2005).  

Em 1933, Yurii Voronoy, de Kherson, na Ucrânia, realizou o primeiro 

alotransplante renal em humano utilizando o rim de um doador falecido (DF) em 

anóxia de 6 horas, para ser reimplantado na coxa de uma mulher de 26 anos com 

história de intoxicação aguda por mercúrio. Ele mensurava a função renal por uma 

fístula ureterocutânea, porém sua doente faleceu após dois dias. As razões para o 

insucesso do primeiro transplante foram evidentes: associado à incompatibilidade 
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sanguínea, o tempo de isquemia quente do rim doado foi muito longo, 

provavelmente culminando com a insuficiência do enxerto (Starzl, 2000; 

Matevossian et al., 2009).  

Joseph Murray e John Hartwell Harrison, em 1954, realizaram o primeiro 

transplante renal (TR) com sucesso em humano, entre gêmeos idênticos, intervivos. 

Desde os estudos experimentais iniciais, a evolução das técnicas de anastomoses, 

tanto vasculares quanto ureterais, e os regimes imunossupressores permitiram 

estabelecer o TR como um tratamento seguro para a doença renal em estágio final 

(DREF) (Murray et al., 1958; Kostakis et al., 1977a; Kostakis et al., 1977b; Sayegh et 

al., 2004). Quando comparado à diálise, o TR oferece melhora não somente na 

qualidade de vida, mas também melhorias na reabilitação social, menores custos 

quando se pensa em tratamento de longo prazo, além de permitir uma expectativa 

de vida maior (Meier-Kriesche et al., 2002; Yoo et al. e  Farid et al., 2009; Tonelli et 

al., 2011). Além disso, existem fatores relacionados especificamente à população 

pediátrica, como o perfil antropométrico e o desenvolvimento neuro-psicomotor, que 

melhoram após o transplante (Motoyama et al., 2009).  

Os índices de sobrevida melhoraram bastante, depois que a maioria das 

crianças passou a ser tratada em unidades nefrológicas especializadas em pediatria. 

Alguns autores defendem a hipótese de que exista uma associação entre a melhora 

do perfil antropométrico e a redução das taxas de mortalidade observadas após a 

obtenção de cuidados nefrológicos adequados, especificamente pediáticos (Franke 

et al., 2013). Nos programas dialíticos convencionais, apesar de todos os cuidados 

com a nutrição, correção da anemia (utilizando eritropoetina recombinante), 

reposição do cálcio e a compensação da acidose para evitar a osteodistrofia renal, 

não se conseguem alcançar um crescimento linear e desenvolvimento neurológico 

adequados, dificultando a reintegração da criança à sociedade. O crescimento 

caracteriza a população pediátrica, porém a limitação do crescimento acarreta 

consequências físicas e psicológicas devastadoras. Além da óbvia condição 

psicológica, que aumenta o risco de baixa produtividade e dificuldades de adaptação 

social, o retardo do crescimento está associado a um aumento da morbidade e 

mortalidade durante a vida adulta (Norgan, 2000; Wong et al., 2000). O déficit de 

crescimento resultante da DRC é multifatorial, entre as principais causas estão: (a) a 

desnutrição energético-proteica secundária à anorexia e ao processo inflamatório 

crônico, (b) a acidose metabólica e (c) a resistência parcial ao hormônio do 
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crescimento, que é induzida pela disfunção renal (Rees et al., 2011). Wong et al., em 

2000, demonstraram que as médias de altura, velocidade de crescimento linear e 

índice de massa corpórea (IMC) das crianças e adolescentes com história de DREF 

são menores do que as médias observadas nas crianças da população pediátrica 

em geral. Além disso, estes seriam preditores de mortalidade em crianças, tanto em 

diálise quanto transplantadas. Quando os escores de altura e velocidade de 

crescimento caem, o risco de morte aumenta. O maior risco para mortalidade 

relacionada ao IMC foi visto nos extremos inferiores ou superiores. Crianças em 

programa de diálise estão vulneráveis a um crescimento inadequado, porém é 

provável que a intensificação das diálises, com sessões mais frequentes (ou “daily 

home dialysis”), tenham um efeito benéfico em todos os componentes 

fisiopatológicos envolvidos no retardo do crescimento. Desta forma, programas de 

diálise bem indicados e adequadamente planejados são considerados como 

excelentes opções para a manutenção das crianças com DREF, principalmente 

daquelas de baixo peso, até que se consiga realizar o transplante (Fischbach et al., 

2011; de Camargo et al., 2014). 

O TR é o tratamento de escolha para as crianças com DREF e, do ponto de 

vista técnico, é semelhante ao transplante realizado em adultos (Dharnidharka et al., 

2014). Em muitos centros de referência opta-se inclusive pela realização do 

transplante antes do início do programa de diálise (transplante renal preemptivo), 

quando a depuração da creatinina ainda encontra-se ao redor de 15 ml/min/m², a fim 

de minimizar os prejuízos ao desenvolvimento pondero-estatural decorrentes da 

DRC. Novas drogas e esquemas de imunossupressão, combinados com os 

desenvolvimentos da anestesiologia e terapia intensiva pediátricas, aumentaram o 

espectro de doentes que podem ser beneficiados pelo TR e diminuíram os limites de 

idade e peso das crianças que poderão ser submetidas a esta modalidade de TRS 

de forma segura (Ruiz et al., 2006; Sözen et al., 2006).  Entretanto, os transplantes 

realizados na infância e em crianças de baixo peso ainda são considerados 

procedimentos desafiadores que devem ser realizados preferencialmente em 

centros especializados. Existem características únicas que requerem atenção 

especial, antes que se conclua que o TR seja a melhor opção para determinadas 

crianças. A equipe multidisciplinar deverá levar em consideração algumas questões, 

entre elas, a etiologia da doença renal, que pode variar de acordo com a idade e 

poderá representar um risco de complicações durante o período pós-operatório, as 
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melhores opções de doadores (vivos ou falecidos) para estas crianças menores e, 

finalmente, os aspectos técnicos específicos do procedimento operatório, 

particularmente com relação às AVs em crianças de baixo peso, abaixo de 15 kg 

(Karakayali et al., 1998; Alexander et al., 2012).   

Os maiores avanços das técnicas operatórias ocorreram basicamente nas 

fases iniciais dos transplantes e pouco evoluíram nos últimos anos. As AVs em 

crianças geralmente são realizadas em vasos retroperitoniais de grosso calibre, mais 

craniais e centralizados, tais como a artéria aorta (Ao), a veia cava inferior (VCi) e os 

vasos ilíacos comuns (Ruiz et al., 2006). A reconstrução técnica clássica utilizada 

nas anastomoses entre os vasos do rim doado (artéria e veia renal) e a Ao e VCi do 

receptor, do lado direito, consiste em adotar um trajeto para a artéria renal (AR) 

passando anteriormente a VCi para ser anastomosada à Ao, mas este procedimento 

implica em exposição ao risco de compressão daquela veia, principalmente quando 

existem grandes desproporções entre o rim doado e o receptor, o que poderia 

resultar em complicações (Veroux et al., 2009). 

Embora o TR continue sendo considerado o melhor tratamento para as 

crianças portadoras de DREF, mesmo com os avanços alcançados no manejo 

clínico das suas complicações, aquelas complicações consideradas “operatórias” 

ainda são descritas em até 15,9% dos transplantes. Assim, diminuir a sua ocorrência 

representa o maior desafio para os cirurgiões (Eufrasio et al., 2011; Harraz et al., 

2012; Wolff et al., 2014). Entre as “complicações operatórias”, as vasculares, 

notadamente as tromboses dos vasos do enxerto renal e vasos diretamente 

relacionados nas anastomoses, são eventos habitualmente catastróficos e 

considerados os principais responsáveis pela perda do enxerto no período pós-

operatório precoce (Rouviere et al., 2002; Fathi et al., 2007; Dimitroulis et al., 2009). 

Vários fatores de risco estão relacionados à ocorrência precoce da trombose 

vascular após o transplante renal, entre eles pode-se citar uma técnica operatória 

inadequada, doenças vasculares no receptor, ateroma no enxerto, utilização do rim 

direito, emprego de alguma modalidade de diálise no período pré-transplante, 

estados de hipercoagulabilidade e compressão venosa dificultando a drenagem 

sanguínea do enxerto, particularmente a compressão da VCi (Dimitroulis et al., 2009; 

Luna et al., 2010; Amezquita et al., 2008; Palomar et al., 2007; Ojo et al., 1999; 

Friedman et al., 2001; Veroux et al., 2009). Apesar dos esforços para se evitar estes 

fatores de risco e diminuir a prevalência destes acidentes vasculares trombóticos, 
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eles ainda ocorrem e, muitas vezes, não são claramente explicados na literatura 

(Singh A et al., 1997).  

Neste contexto, a proposta deste estudo retrospectivo foi avaliar quais as 

principais opções de AVs dos transplantes renais realizados em crianças, bem como 

propor uma nova estratégia para o trajeto da AR quando se utiliza a Ao e a VCi nas 

anastomoses do enxerto renal transplantado do lado direito, particularmente em 

crianças de baixo peso. O princípio desta técnica seria eliminar um dos possíveis 

fatores responsáveis pela compressão da VCi, diminuindo o risco de estase 

sanguínea e trombose venosa, que comprometeriam significativamente a morbidade 

das crianças transplantadas. 
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1.1. OBJETIVOS 
 

1) Geral: Avaliar quais são as principais opções para as anastomoses 

vasculares nos transplantes renais realizados em crianças.  

2) Específico: Avaliar se a anastomose entre a AR do rim doado e a Ao do 

receptor pode ser realizada adotando-se um trajeto para a AR que seja 

posterior à VCi, quando o transplante for realizado do lado direito, 

particularmente em crianças de baixo peso. 
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2. MÉTODOS 
 

De janeiro de 2008 a novembro de 2011, a equipe de TR realizou 

consecutivamente 81 transplantes nos doentes considerados pediátricos, no 

Hospital Samaritano de São Paulo. Neste estudo, foram avaliadas as AVs e os 

aspectos técnicos dos procedimentos operatórios, bem como sua associação com 

as complicações. Todos os procedimentos operatórios foram realizados pelo mesmo 

cirurgião.  

 
2.1. DESENHO DO ESTUDO E POPULAÇÃO 

 

A população estudada incluiu todos os doentes operados com menos de 19 

anos de idade, transplantados no Hospital Samaritano, durante o período 

supracitado, com tempo de seguimento mínimo de seis meses. A pesquisa foi 

submetida à avaliação e foi aprovada pelos comitês de ética em pesquisa (CEPs) 

das duas instituições, Hospital Samaritano de São Paulo (HSMSP - CEP 49/10) e 

Universidade Federal de São Paulo / Hospital São Paulo (UNIFESP – CEP 0733/11) 

(Apêndices 1 e 2).  Estes conselhos seguem as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos estabelecidas no Brasil 

(Ministério da Saúde – Conselho Nacional de Saúde – Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012).  

 
2.2. FONTE DOS DADOS 

 

Os dados foram obtidos através de uma revisão retrospectiva dos prontuários 

médicos. Os CEPs consideraram que, em função da natureza observacional e 

anônima do estudo, a necessidade do termo de consentimento escrito e informado 

poderia ser dispensada. Todos os doentes foram registrados e acompanhados no 

ambulatório de pré-transplante da equipe multidisciplinar do hospital (HSMSP), 

porém, nem todos tiveram o trato urinário preparado pela mesma equipe, uma vez 

que muitos foram referenciados de outras instituições.  

 

 



 

 

8 

2.3. DEFINIÇÃO DOS RESULTADOS E TÉCNICA OPERATÓRIA 
 

Foram definidos dois grupos de doentes classificados de acordo com o peso 

do receptor na ocasião do transplante, da seguinte forma: Grupo 1 (composto por 

crianças com peso menor do que 16 kg) e Grupo 2 (composto por crianças com 

peso maior ou igual a 16 kg). Optou-se por descrever os casos com base no peso 

corporal porque considerou-se que o transplante de crianças pequenas tem 

características específicas do ponto de vista da técnica operatória e dos desafios 

clínicos que representam. Em última análise, o peso da criança condiciona a técnica 

e não vice-versa. Escolheu-se, então, o ponto de corte de 16 kg arbitrariamente 

porque os objetivos foram analisar as peculiaridades das técnicas operatórias nos 

doentes pequenos e, utilizando-se esse limite, incluiu-se o terço com menor peso na 

análise. Nos dois grupos foram avaliadas as estratégias para as AVs, bem como a 

sua relação com as complicações. 

Quanto às nefrectomias para doação, as nefrectomias dos doadores vivos 

(DVs) foram realizadas por incisão subcostal anterior, com acesso ao espaço 

retroperitonial (Anexos 1) (Baptista-Silva et al., 2002). Os enxertos de DFs foram 

obtidos após a morte encefálica constatada e registrada mediante a utilização de 

critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de 

Medicina, seguindo as disposições definidas na Legislação sobre o Sistema 

Nacional de Transplantes (Apêndice 3). Alguns rins provenientes de DFs, 

especialmente crianças de pouca idade, foram recebidos em bloco e separados 

pelos cirurgiões da equipe de transplantes (Anexo 2). 

Todos os rins doados de DVs ou de DFs foram imersos em “solução de água 

de gelo” (soro fisiológico 0,9% gelado e congelado), na temperatura entre zero e 4°C 

e imediatamente perfundidos com volume variável de solução de perfusão gelada 

(Soltran™- 1.000 ml, Baxter Healthcare, Thetford, Norfolk, England), acrescida de 

1.000 UI de heparina sódica, sob pressão de 60 a 100 cm H2O. A perfusão foi 

realizada até que o rim se tornasse pálido e o líquido drenado pela veia fosse claro. 

Nenhuma terapia de anticoagulação foi administrada aos doentes antes ou depois 

do TR.  

Quanto à técnica, a operação foi realizada por uma incisão paramediana 

pararretal externa (Rutherford-Morrison modificada), curvilínea, em forma de “J 

invertido” ou “J”, estendendo-se da sínfise púbica inferiormente em direção à borda 
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costal cranialmente, semelhante para ambos os lados do receptor (direito ou 

esquerdo). O peritônio foi mobilizado no sentido medial e cranial para acesso aos 

principais vasos retroperitoniais (Ao, VCi e vasos ilíacos). Os vasos epigástricos 

inferiores foram identificados e ligados. O cordão espermático nos meninos foi 

identificado, preservado e mobilizado no sentido caudal para permitir a manipulação 

da bexiga durante o implante ureteral. Em todas as meninas o ligamento redondo foi 

ligado e seccionado. Um afastador estático de Balfour foi utilizado para expor o 

campo operatório no retroperitônio. Neste momento, o rim a ser transplantado foi 

colocado no “espaço criado” e posicionado da melhor forma possível, com a 

finalidade de estabelecer-se o local mais adequado para as anastomoses vasculares 

e ureteral, além de definir se o espaço era suficiente para receber o rim doado. A 

nefrectomia do receptor nem sempre foi necessária.   

Quanto aos principais vasos selecionados, dissecou-se e isolou-se apenas o 

segmento destinado à anastomose. Na presença de linfáticos estes foram 

cuidadosamente ligados ou fulgurados com o objetivo de evitar a formação de 

linfocele. Para permitir uma anastomose mais segura e livre de tensão, normalmente 

as veias e artérias lombares provenientes dos grandes vasos foram ligadas e 

rafiadas no segmento onde seria posicionado o clampe vascular. Os vasos 

selecionados para as anastomoses foram mobilizados no sentido anterior com fita 

de silicone (“vessel loop”).  

A anastomose venosa. Normalmente, a reconstrução do pedículo vascular no 

rim transplantado iniciou-se pela veia, exceto quando se fez a opção pela 

anastomose arterial na aorta, do lado direito. Nesta situação, iniciou-se pela 

anastomose arterial adotando-se um trajeto para a artéria renal posterior a veia cava 

(retrocava). Este detalhe técnico reconduziu à anatomia habitual (artéria renal direita 

com trajeto posterior a veia cava) e permitiu a realização da anastomose arterial sem 

a sobreposição da veia renal, que foi reconstruída a seguir. Antes da mobilização da 

VCi, em  geral, foram necessárias ligaduras de uma ou duas veias lombares 

tributárias. 

Na reconstrução venosa, após o posicionamento do clampe vascular na veia, 

esta é aberta no sentido longitudinal com lâmina de bisturi número 11, completada 

com tesoura de Potts em extensão variável de acordo com o diâmetro da veia renal 

a ser recebida, no caso de seleção da veia cava, o clampe pode ficar preso em 

apenas parte da sua parede (ou parte do seu diâmetro), sem interromper 
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completamente o fluxo sanguíneo pela sua luz. Passa-se um fio monofilamentar 

inabsorvível (6.0) nos ângulos superior e inferior e depois paredes laterais do 

segmento aberto, estes mesmos fios são passados na veia renal nas mesmas 

posições e o rim é levado até a veia do receptor. São confeccionados nós nas 

extremidades e a reconstrução venosa das paredes anterior e posterior inicia-se 

com pontos contínuos e separados a partir dos fios das extremidades. Depois de 

concluída a anastomose, posiciona-se um clampe vascular do tipo bulldog, com 

compressão leve, sobre a veia renal, o clampe vascular da veia receptora é solto, 

restaurando-se o fluxo de drenagem pela veia receptora e através da anastomose. 

Qualquer eventual sangramento na linha de sutura é corrigido neste momento. 

A anastomose arterial. Neste momento administra-se manitol e furosemida. 

Depois de restritamente dissecada a artéria é mobilizada no sentido anterior (fita de 

silicone “vessel loop”) e seu fluxo sanguíneo é interrompido com o clampe vascular. 

Como na veia, a artéria receptora é aberta no sentido longitudinal com lâmina de 

bisturi n°11 e sua abertura é prolongada nos sentidos cranial e caudal com tesoura 

de Potts. São realizados pontos cardinais com fio monofilamentar inabsorvível (6.0) 

entre a artéria receptora e a artéria renal, esta anastomose pode ser configurada de 

várias formas de acordo com a criatividade do cirurgião e as condições anatômicas 

encontradas (posição da artéria renal em relação a artéria receptora, diâmetro das 

artérias, diâmetro da sua abertura e comprimento da artéria renal).  

A abertura da artéria de um rim de DV pode ser ampliada com uma ou duas 

secções longitudinais na sua parede. Nos casos de DFs, quando em geral a artéria 

está acompanhada por um retalho de aorta, normalmente a anastomose é ampla e 

pode ser feita com pontos contínuos, quadrante por quadrante, estes pontos devem 

ser bem próximos (“formato de um solenóide”), permitindo a expansão da 

anastomose quando receber o fluxo sanguíneo. Em crianças pequenas que recebem 

rins de crianças, uma das paredes da artéria deve ser feita com pontos separados 

pelo potencial de crescimento do órgão. Nos casos de artérias múltiplas com um 

retalho de aorta em comum (retalho de Carrel) este pode ser utilizado para 

anastomose única com a artéria receptora em posição término-lateral. Entretanto, 

em algumas situações de artérias renais múltiplas pode ser mais conveniente fazer 

as anastomoses separadamente, utilizando-se pontos separados. 
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Após a conclusão das anastomoses, primeiramente, o clampe vascular 

(bulldog) da veia renal é retirado, o rim recebe o fluxo venoso de forma retrógrada e, 

a seguir, libera-se o clampe da artéria do receptor, restaurando-se o fluxo sanguíneo 

arterial para o rim. Neste momento, sangramentos podem estar presentes nas linhas 

de suturas das anastomoses, nos vasos renais (pequenos vasos tributários ou 

ramos) no hilo ou mesmo na superfície renal e estes devem ser controlados. 

Nesta série de casos, as anastomoses dos vasos renais principais (artéria e 

veia) dos rins doados foram mistas, constituídas por suturas com pontos contínuos e 

separados. No entanto, os vasos renais de menor calibre ou os polares receberam 

suturas apenas com pontos separados. O fio utilizado foi o de polipropileno 6.0 

(Prolene™, ©Ethicon, Inc. Johnson & Johnson Indústria e Comércio de Produtos 

Saúde Ltda, São Paulo, SP, Brasil). 

O implante ureteral. Quando realizado na bexiga nativa, a técnica utilizada foi 

a de Gregoir-Lich, extravesical. Inicia-se a preparação da bexiga antes das 

anastomoses vasculares, ela é distendida com soro fisiológico (0,9%), faz-se uma 

abertura do músculo detrusor na parede lateral da cúpula vesical, a mucosa vesical 

é delicadamente separada do detrusor com tesoura, permitindo sua herniação 

através da parede vesical. A bexiga é esvaziada e o passo seguinte é a 

reconstrução vascular. Após as AVs A mucosa vesical previamente dissecada e 

exposta é aberta no sentido longitudinal, o ureter do rim transplantado é disposto de 

forma a não estar rodado (deve-se prestar atenção na disposição dos vasos 

ureterais), o excesso de ureter deve ser desprezado, sua extremidade distal 

“espatulada” é implantada na bexiga. São passados dois pontos nos limites superior 

e inferior da anastomose, entre a mucosa vesical e parede total do ureter, com fios 

monofilamentares absorvíveis 5.0 ou 6.0 (PDS™ II, ©Ethicon, Inc. Johnson & 

Johnson Indústria e Comércio de Produtos Saúde Ltda, São Paulo, SP, Brasil), a 

anastomose é realizada com sutura contínua, os pontos terminam no ângulo inferior 

e são passados através do músculo detrusor com o objetivo de invaginar a 

anastomose. Durante o fechamento do músculo detrusor, a bexiga é novamente 

distendida com soro fisiológico para certificar-se da ausência de vazamentos. 

Nas bexigas ampliadas com intestino, após a abertura da sua parede total, a 

extremidade distal do ureter foi implantada com pontos separados de fios 

monofilamentares absorvíveis 6.0 (polidioxanona, PDS™ II).   
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Em geral, os autores utilizam o cateter ureteral de duplo J somente quando a 

anastomose é realizada entre a pelve do rim doado e o ureter do receptor, em 

reoperações com ureteroureteroanastomose (término-lateral ou término-terminal), 

em bexigas desfuncionalizadas pequenas onde o implante ureteral foi tecnicamente 

difícil ou quando a parede vesical é extremamente delgada, como nos casos de 

bexiga ampliada ou reservatório urinário.  

 

2.4. VARIÁVEIS 
 

A partir do banco de dados dos doentes submetidos ao transplante renal, 

foram extraídas várias características dos dois grupos de análise, tais como: 

gênero, idade, peso, altura, causa da DREF, operação urológica prévia, diurese 

residual e TRS antes do transplante. Também foram avaliadas as características 

dos doadores (tipo – DV ou DF), características dos rins doados [lateralidade, 

medidas, volume, peso, número de artérias, veias, ureteres e tempo de isquemia 

fria (TIF)], aspectos técnicos das operações [vasos selecionados para as 

anastomoses, lateralidade, operação concomitante, tempo de anastomose vascular 

(TAV), tempo total da operação (TTO), volume de sangramento intraoperatório, 

necessidade de transfusões sanguíneas, tipo de anastomose ureteral, presença de 

diurese imediatamente após o transplante, utilização de cateter ureteral de duplo J 

e drenos], complicações durante e após as operações, além do tempo de 

internação. 
Os aspectos técnicos das AVs em cada um dos grupos foram analisados no 

sentido de se estabelecer sua possível correlação com as complicações. Após a alta 

hospitalar, os doentes foram avaliados semanalmente no primeiro mês, depois 

mensalmente até dois a três meses, dependendo da função do enxerto e da 

evolução clínica.  
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2.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

A análise estatística de todas as informações coletadas nesta pesquisa foi 

feita de forma descritiva, através de medidas-resumo: mediana, valores mínimos-

máximos e frequências absolutas e relativas (porcentagem). 

As análises inferenciais empregadas foram: 

• Teste t-Student para amostras independentes ou teste de Mann-Whitney na 

comparação de variáveis quantitativas entre grupos.  

• Teste de Qui-quadrado de Pearson, teste Exato de Fisher ou sua extensão na 

comparação de proporções entre grupos.  

Em todas as conclusões obtidas através das análises inferenciais, o nível de 

significância α foi fixado em menor que 5% (ou melhor, em todas as conclusões 

obtidas através das análises inferenciais foi utilizado o nível de significância α igual a 

5%). As análises estatísticas foram realizadas com o software da IBM “Statistical 

Package for the Social Sciences” (SPSS), versão 19.0 (IBMTM, Armonk, New York, 

United States).  
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3. RESULTADOS 
 

A casuística selecionada para este estudo incluiu 81 doentes, 27 (33,3%) 

pesavam menos de 16 kg (Grupo 1) e 54 (66,7%) tinham peso de 16 kg ou mais 

(Grupo 2). Entre os doentes selecionados três estavam recebendo o TR pela 

segunda vez, um no Grupo 1 (G1) e dois no Grupo 2 (G2). As características 

demográficas e clínicas dos doentes submetidos ao transplante renal estão 

demonstradas na Tabela 1. Como esperado, além do menor peso, os doentes do G1 

também tinham menor idade e estatura. As principais causas da DREF foram 

hipoplasia/displasia renal, glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF), válvula de 

uretra posterior (VUP) e refluxo vesicoureteral (RVU). As doenças urológicas 

predominaram no G1 (70,4%). Em ambos os grupos a maioria dos doentes (71 

crianças - 88%) foi submetida a algum tipo de diálise antes do TR e apenas 10 

receberam o transplante sem diálise prévia (preemptivo). Entre esses, quatro 

enxertos renais foram provenientes de DFs e seis de DVs. As características dos 

rins doados estão descritas na Tabela 2. 
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Tabela 1. Distribuição das características dos doentes de acordo com o grupo. 
 

    
Grupos Total p 

G1 G2 
Gênero Feminino 10 (37,0%) 22 (40,7%) 32 (39,5%) 0,748a 
  Masculino 17 (63,0%) 32 (59,3%) 49 (60,5%)  
  Total 27 (100,0%) 54 (100,0%) 81 (100,0%)  
Idade (anos) N 27 54 81 NA 
  Mediana 3,3 11,9 9,1  
  Mínimo-máximo 1,8-10,8 4,5-18,7 1,8-18,7  
Peso (kg) N 27 54 81 NA 
  Mediana 12,5 28,0 21,3  
  Mínimo-máximo 8,7–15,8 16,0–85,3 8,7–85,3  
Altura (cm) N 27 54 81 NA 
  Mediana 88,0 128,5 118,0  
  Mínimo-máximo 73,0–144,0 100,0–176,0 73,0–176,0  
Classificação da doença 
renal UROLÓGICA 19 (70,4%) 23 (42,6%) 42 (51,9%) 0,037b 

 Hipo/displasia renal  9 10 19  
 VUP  3 3 6  
 RVU 2 4 6  
 Bexiga Neuropatica  1 3 4  
 Rins policísticos 3 1 4  
 Outras 1 2 3  
  NEFROLÓGICA 8 (29,6%) 27 (50%) 35 (43,2%)  
 GESF 3 8 11  
 Pós-infecciosa 1 5 6  
 Cistinose 2 2 4  
 Síndrome Nefrótica - 4 4  
 LES - 2 2  
 Outras 2 6 8  
  INDETERMINADA - 4 (7,4%) 4 (4,9%)  
  Total 27 (100,0%) 54 (100,0%) 81 (100,0%)  
Operação prévia  Urológica 10 (37,0%) 20 (37,0%) 30 (37,0%) 0,610a 
  Não urológica 6 (22,2%) 17 (31,5%) 23 (28,4%)  
  Nenhuma  11 (40,7%) 17 (31,5%) 28 (34,6%)  
  Total 27 (100,0%) 54 (100,0%) 81 (100,0%)  
Diálise prévia DP 4 (14,8%) 8 (14,8%) 12 (14,8%) 0,002b 
  DP/Hemodiálise 19 (70,4%) 16 (29,6%) 35 (43,2%)  
  Hemodiálise 2 (7,4%) 22 (40,7%) 24 (29,6%)  
  Preemptivo 2 (7,4%) 8 (14,8%) 10 (12,3%)  
  Total 27 (100,0%) 54 (100,0%) 81 (100,0%)  
 Tipo de doador Doador falecido 20 (74,1%) 39 (72,2%) 59 (72,8%) 0,859a 
 Doador vivo 7 (25,9%) 15 (27,8%) 22 (27,2%)  
  Total 27 (100,0%) 54 (100,0%) 81 (100,0%)  
 

aTeste qui-quadrado de Pearson, bTeste exato de Fisher ou sua extensão. 
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Tabela 2. Distribuição das características dos rins doados de acordo com o 
tipo de doador (falecido ou vivo). 
 

 doador falecido   doador vivo  
 G1 G2 p  G1 G2 p 

Rim doado        
direito 8 (53,3%) 18 (40,9%) 0,403a  1 (11,1%) 1 (7,7%) >0,999c 

esquerdo 7 (46,7%) 26 (59,1%)   8 (88,9%) 12 (92,3%)  
Total 15 (100,0%) 44 (100,0%)   9 (100,0%) 13 (100,0%)  

Volume do rim doado (cm3)        
n 15 44 0,320b  9 13 0,064b 

mediana 162,0 136,5   180,7 165,4  
mínimo-máximo 75,0-270,0 45,5-321,8   140,0-258,8 100,8-200,0  

Peso do rim doado (g)        
n 15 44 0,158b  9 13 0,130b 

mediana 157,0 117,0   160,0 150,0  
mínimo-máximo 53,0-247,0 43,0-260,0   132,0-218,0 90,0-192,0  

TIF (h)        
n 15 44 0,440b  9 13 0,006b 

mediana 22,5 23,1   2,9 1,7  
mínimo-máximo 14,7-32,6 14,8-36,9   1,5-3,3 0,9-2,8  

Número de artéria (s)        
1 13 (86,7%) 37 (84,1%) 0,889c  9 (100,0%) 9 (69,2%) 0,235c 
2 1 (6,7%) 7 (15,9%)   - 4 (30,8%)  
3 1 (6,7%) -   - -  

Total 15 (100,0%) 44 (100,0%)   9 (100,0%) 13 (100,0%)  
Número de veia (s)        

1 15 (100,0%) 42 (95,5%) 0,405c  8 (88,9%) 13 (100,0%) 0,695c 
2 - 2 (4,5%)   1 (11,1%) -  

Total 15 (100,0%) 44 (100,0%)   9 (100,0%) 13 (100,0%)  aQui-quadrado de Pearson, bt-Student para amostras independentes, cMann-Whitney. 
 

Quanto às características gerais dos doadores, os DFs predominaram nos 

dois grupos. Em geral, eles foram responsáveis por 72,8% dos rins doados, no 

entanto, eles contribuíram com 74,1% dos órgãos do G1 e 72,2% no G2 (Tabela 1). 

Todos estes órgãos foram provenientes de doadores com morte encefálica 

comprovada. As causas das mortes foram relacionadas na Tabela 3.  Tanto entre os 

DFs quanto entre os DVs o rim esquerdo foi o mais utilizado (64,2%), representando 

55,5% dos rins doados para o G1 e 68,5% dos rins doados para o G2. Não foram 

verificadas associações entre as características dos rins doados (lateralidade, 

medidas, volume, peso, número de artérias, veias, ureteres, TIF) e os grupos de 

doentes, independentemente do status do doador (DF ou DV). Todos os rins doados 

tinham ureter único.  
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Tabela 3. Distribuição das causas de morte entre os doadores falecidos. 
 

Causa mortis N % 
Traumatismo cranioencefálico 23 39,0 
Acidente vascular encefálico – hemorrágico 14 23,6 
Ferimento por projétil de arma de fogo 6 10,2 
Meningite bacteriana 6 10,2 
Hidrocefalia hipertensiva 2 3,4 
Intoxicação exógena 2 3,4 
Acidente vascular encefálico – isquêmico 1 1,7 
Hipóxia cerebral após convulsão (epilepsia) 1 1,7 
Hipóxia cerebral (drogas) 1 1,7 
Hipóxia cerebral (obstrução das vias aéreas) 1 1,7 
Tumor cerebral 1 1,7 
Abscesso cerebral 1 1,7 
Total 59 100 

 

No que se refere às variáveis diretamente relacionadas ao procedimento 

operatório (Tabela 4), foram observadas diferenças entre os grupos quanto aos 

seguintes fatores: técnicas operatórias, operações concomitantes ao transplante, 

TTO, sangramento durante o período intraoperatório (ml/kg), necessidade de 

transfusão sanguínea (período intraoperatório), tipo de reimplante ureteral e 

utilização de drenos. Desta forma, no G1, as AVs foram realizadas 

predominantemente com a Ao e VCi (63%). Aproximadamente metade dos 

receptores (44,4%) foram submetidos à nefrectomia homolateral no momento do TR, 

principalmente por falta de espaço para receber o novo órgão doado. Foi 

evidenciado que cinco doentes tiveram “outras operações concomitantes” além do 

transplante renal (G1: esplenectomia, duas e G2: duas postectomias, meatotomia 

uretral e exérese de cisto ovariano do lado esquerdo). O TTO e o volume de 

sangramento no período intraoperatório foram relativamente maiores entre as 

crianças de menor peso (G1) e estiveram diretamente relacionados com a maior 

necessidade de transfusões sanguíneas. O reimplante ureteral foi realizado na 

maioria das vezes na bexiga, no entanto, em 7 doentes (8,8%) os reimplantes foram 

realizados na “bexiga ampliada” (a proporção destes casos foi maior no G1); drenos 

de sucção na região da operação foram utilizados em 50 (61,7%) dos doentes, 

predominantemente no G1 (77,8%), com a finalidade de eliminar eventuais 

acúmulos de sangue e/ou linfa, particularmente quando foram realizadas grandes 

dissecções no espaço retroperitonial para acomodar os grandes enxertos. Também 

foram observadas diferenças nas medianas do TAV entre os grupos, maior no G1. 
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Outros dados, tais como lateralidade do TR (preferencialmente do lado direito do 

receptor), diurese imediatamente após o TR, utilização de cateteres ureterais de 

duplo J e tempo de internação, foram semelhantes entre os grupos.  

 
Tabela 4. Distribuição das variáveis relacionadas aos procedimentos 

operatórios e sua evolução, de acordo com os grupos.  
 
    Grupos Total p 
    G1 G2 
Técnica operatória Ao/iVC 17 (63%) 7 (13%) 24 (29,6%) <0,001d 
  Outras * 10 (37%) 47 (87%) 57 (70,4%)   
  Total 27 (100%) 54 (100%) 81 (100%)   
Lateralidade do TR Direito 25 (92,6%) 48 (88,9%) 73 (90,1%) 0,712d 
  Esquerdo 2 (7,4%) 6 (11,1%) 8 (9,9%)   
  Total 27 (100%) 54 (100%) 81 (100%)   
Operação concomitante Nefrectomia 12 (44,4%) 9 (16,7%) 21 (25,9%) 0,028d 
  Outras  2 (7,4%) 4 (7,4%) 6 (7,4%)   
  Nenhuma 13 (48,2%) 41 (75,9%) 54 (66,7%)   
  Total 27 (100%) 54 (100%) 81 (100%)   
TAV (min) † N 27 53 80 0,006b 
  Mediana 50,0 45,0 45,0   
 Mínimo-máximo 37,0–75,0 30,0–77,0 30,0–77,0   
TTO (min)  N 27 54 81 0,002 b 
 Mediana 180 150 150  
 Mínimo-máximo 115-325 90-260 90-325  
Sangramento (ml/kg) † N                 27 53 80 0,000 b 
 Mediana 23,5 7,4 10,8  
 Mínimo-máximo 6,8-67,9 1,7-37 1,7-67,9  
Transfusão sanguínea Não 10 (37%) 37 (68%) 47 0,007 a 
Intraoperatório Sim 17 (63%) 17 (32%) 34  
 Total 27 (100%) 54 (100%) 81  
Transfusão sanguínea Não 11 (41%) 34 (63%) 45 0,058 a 
Pós-operatório imediato Sim 16 (59%) 20 (37%) 36  
 Total 27 (100%) 54 (100%) 81  
Reimplante ureteral † Bexiga 22 (81,5%) 51 (96,2%) 73 (91,2%) 0,040d 
  Bexiga ampliada 5 (18,5%) 2 (3,8%) 7 (8,8%)   
  Total 27 (100%) 53 (100%) 80 (100%)   
Diurese imediata † Não 10 (37%) 14 (26,4%) 24 (30%) 0,327a 
  Sim 17 (63%) 39 (73,6%) 56 (70%)   
  Total 27 (100%) 53 (100%) 80 (100%)   
Cateter duplo J Não 26 (96,3%) 50 (92,6%) 76 (93,8%) 0,660d 
  Sim 1 (3,7%) 4 (7,4%) 5 (6,2%)   
  Total 27 (100%) 54 (100%) 81 (100%)   
Drenos Não 6 (22,2%) 25 (46,3%) 31 (38,3%) 0,036a 
  Sim 21 (77,8%) 29 (53,7%) 50 (61,7%)   
  Total 27 (100%) 54 (100%) 81 (100,0%)   
Tempo de internação (dias) N 27 54 81 0,156c 
  Mediana 8,0 8,0 8,0   
 Mínimo-máximo 4,0–52,0 5,0–18,0 4,0–52,0  

 

aTeste qui-quadrado de Pearson, bTeste t-Student, cTeste de Mann-Whitney, dTeste exato de Fisher 

ou sua extensão. 

* Veja Tabela 7, com outros tipos de anastomoses. 
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† As variáveis TAV, sangramento, reimplante ureteral e diurese imediata após o TR não foram 

encontradas em um dos doentes. 

 

Entre os doentes que apresentaram complicações, três sofreram-nas no 

período intraoperatório, sem diferença estatística entre os grupos (Tabela 5). Em 

dois doentes, um em cada grupo, o enxerto ficou escurecido após a liberação dos 

vasos, ocorrendo trombose intrarrenal, o que provocou a remoção dos respectivos 

órgãos. No primeiro caso (G2), o doente tinha história de cateteres venosos 

relacionados com tromboses e suspeitou-se de trombofilia, porém as dosagens de 

antitrombina, fator V de Leiden, proteínas C e S não apresentaram alterações. No 

segundo caso (G1), interpretado como rejeição hiperaguda mediada por anticorpos, 

o exame anatomopatológico revelou depósitos focais de C4d, além de necrose 

tubular aguda e necrose de coagulação difusa do parênquima renal. O terceiro 

doente (G2), com complicação durante o período intraoperatório, apresentou um 

distúrbio de coagulação (DC) grave e sangramento difuso, o qual foi controlado por 

medidas clínicas, porém evoluiu mais tarde com disfunção precoce do enxerto 

(DPE).  

 

Tabela 5. Distribuição dos doentes que evoluíram com complicações de 
acordo com os grupos.  

 
Período operatório  G1 G2 Total % 

Intraoperatório Não 26 52 78 96,2 
 Sim 1 * 2 * 3 3,8 
 Total 27 54 81 100 
Pós-operatório imediato Não 20 48 68 86,1 
 Sim 6 * 5 11 13,9 
 Total 26 53 79 † 100 
Pós-operatório precoce Não 18 40 58 74,4 
 Sim 7 * 13 20 25,6 
 Total 25 53 78 † 100 
Pós-operatório tardio Não 17 39 56 72,7 
 Sim 7 14 */* 21 27,3 
 Total 24 53 77 † 100 
 
* Enxertos removidos – cada sinal representa um enxerto removido, totalizando 6. 
† Os doentes, que tiveram seus enxertos removidos, não foram avaliados nos períodos subsequentes. 
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Durante o período pós-operatório imediato, ou seja, nas primeiras 24 horas 

após o transplante, seis doentes do G1 apresentaram complicações (Tabelas 5 e 6). 

Três deles evoluíram com hipotensão arterial (HT) e necessitaram de drogas 

vasoativas, destes, dois foram submetidos à hemodiálise por DPE. Os outros três 

apresentaram DC: um desenvolveu hematoma subcapsular renal; o segundo evoluiu 

com sangramento difuso no retroperitônio e acúmulo de coágulos ao redor do 

enxerto, sendo drenado por nova abordagem operatória; o terceiro teve seu enxerto 

removido porque o sangramento foi difuso, de difícil controle, cursou com 

extravasamento de sangue através da ferida operatória, hematoma, acúmulo de 

coágulos no espaço retroperitonial e escroto (Figuras 1 e 2).  Este doente foi 

operado novamente e, apesar das tentativas de conter o sangramento com suporte 

clínico, utilização de concentrado de plaquetas, crioprecipitado de plasma, fator 

recombinante de coagulação VII ativado – rFVIIa (NovoSeven® - alfaeptacogue 

ativado, Novo Nordisk A/S, DK-2820, Gentofte, Dinamarca) e envolvimento do 

enxerto com uma malha de tecido inabsorvível (Figura 3), não houve sucesso. Na 

terceira reoperação o enxerto foi removido. O exame anatomopatológico deste 

enxerto revelou microabscessos causados provavelmente por infecção originária do 

doador (DF). As complicações encontradas no G2 durante este período foram: DPE 

(2 doentes), hipertensão arterial sistêmica (HAS) de difícil controle (2 doentes) e DC 

(1 doente). Todos estes doentes foram tratados clinicamente, sem necessidade de 

retirada do enxerto. Todos os três doentes do G1, que desenvolveram hipotensão no 

período pós-operatório imediato (em dois deles a hipotensão esteve associada à 

DPE), receberam rins de doadores adultos (um foi de DV e pesou 209 g; os outros 

dois foram de DF e ambos pesaram 190 g; os TIF foram de 19 h e 20 h), 

respectivamente implantados em crianças de 9,4 kg, 10 kg e 10,3 kg; demonstrando 

grande desproporção entre o volume do órgão doado e o receptor. 
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Figura 1. Doente do Grupo 1 com distúrbio de coagulação, apresentando sangramento através da 

ferida operatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Doente do Grupo 1 (Figura 1) com hematoma no escroto. 
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Figura 3. Doente do Grupo 1 (Figura 1). Superfície do enxerto com sangramento difuso, envolvido 

por uma malha de tecido inabsorvível. 

 

No período pós-operatório precoce (entre um e trinta dias após a operação), a 

principal complicação encontrada na primeira semana após o TR foi a DPE, que 

afetou 14 doentes (3 no G1 e 11 no G2), todos com órgãos provenientes de DFs, 

com TIF variando entre 15 h a 36 h. Entretanto, quando se comparou o TIF entre os 

órgãos doados que desenvolveram DPE e aqueles que não a desenvolveram, os 

resultados do teste estatístico t-Student revelaram que ambos os grupos, com e sem 

DPE, apresentaram o mesmo TIF médio. Embora não tenha sido observada 

diferença na ocorrência de DC entre os grupos, esta foi uma complicação 

importante, encontrada em cinco doentes (3 no G1 e 2 no G2), aproximadamente 

6%, sendo que quatro deles foram submetidos a novos procedimentos operatórios 

para drenagem de coágulos. Um doente do G1 foi submetido à transplantectomia 

renal no quarto dia de pós-operatório, após a sua ruptura por rejeição (Tabela 6).  

Durante o período pós-operatório tardio, outros dois doentes do G2 também 

perderam a função dos rins transplantados, porém por recidiva da doença de base 

(GESF). Complicações urológicas, que não resultaram em diferenças significativas 

entre os grupos, foram observadas neste último período: 14 doentes apresentaram 
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infecções do trato urinário (ITU), sete no G1 e o mesmo número no G2; três 

desenvolveram discreta hidronefrose (HN) no rim transplantado (G2); outros três 

doentes manifestaram algum tipo de disfunção do trato urinário inferior (DTUI), tais 

como urgência miccional e enurese, também sem diferença estatística entre os 

grupos (1 no G1 e 2 no G2) (Tabela 6). Embora alguns enxertos transplantados 

tivessem um longo TIF (> 36 h, em 3 casos, 1 no G1 e 2 no G2), a sobrevida dos 

enxertos foi de 100% neste subgrupo até o presente momento.   
 

Tabela 6. Complicações encontradas nos períodos intra e pós-operatórios, de 
acordo com as técnicas de anastomoses vasculares utilizadas.  

 
Técnicas 

operatórias 
Anastomoses 

vasculares 
N Intra-

operatório 

Período pós-operatório 

TOTAL 
Imediato Precoce Tardio 

Ao/VCi 24  
DPE - 2 
DC – 4* 
HT - 3† 

DPE – 2 
DC – 1 

ITU – 5 
HN – 1 

DTUI – 1 
19 

AIC/VIC 28  DPE – 2 
HAS - 1 

DPE – 7 
DC – 2 

Rejeição – 1* 

ITU – 4 
HN – 1§ 

GESF – 1* 
19 

AIC/VCi 14  HAS - 1 DPE – 2 ITU – 3 
DTUI – 1 7 

AIE/VIE 3   DPE – 1 ITU – 1 
GESF – 1* 3 

AIC + AIE/VIC 3 DC – 1  DPE – 1  2 

AIE/VIC 2    HN – 1 1 

AIE + AIE/VIE 1      

Ao/V espl 2 Rejeição – 1*  DC – 1 ITU – 1 3 

Ao/VIC 2   DPE – 1  1 

AIC/VIE 1      

AIE/VII 1 Trombose – 1*  DC – 1 DTUI – 1 3 

Total 81 3 13 20 22 58 

 
* Enxertos removidos – cada sinal representa um enxerto removido, totalizando 6. 
†  No período pós-operatório imediato, 2 doentes que apresentaram HT também evoluíram com DPE. 
§  No período pós-operatório tardio, um dos doentes que tinha HN também evoluiu com ITU. 
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No total, foram perdidos seis enxertos, três em cada grupo, porém nenhuma 

das perdas foi atribuída à técnica operatória. Não foram observadas tromboses nos 

vasos relacionados às anastomoses como complicações desta série de casos.   

Quanto à técnica operatória e as várias opções para as AVs, todos os 

enxertos foram posicionados no retroperitônio, as anastomoses com a Ao e VCi 

foram realizadas em 24 doentes (29,6%), principalmente naquelas crianças abaixo 

de 16kg (Tabelas 4 e 7). Todas as anastomoses entre a AR e a Ao abdominal e 

entre a veia renal (VR) e a VCi (Ao/VCi) foram feitas à direita do receptor e os 

tempos gastos variaram de 40 e 77 minutos (mediana de 55 min). Referindo-se 

especificamente a anastomose arterial, optou-se pelo preparo de um trajeto para a 

passagem da AR por trás da VCi do receptor (Figura 4). Como descrito 

anteriormente, no G2, as opções utilizadas para as AVs foram variáveis, porém 

predominaram as anastomoses entre a AR do enxerto e artéria ilíaca comum (AIC) 

do receptor e a VR do enxerto e veia ilíaca comum (VIC) do receptor, o TAV deste 

tipo de operação variou de 30 a 55 minutos (mediana de 44 min). 

Independentemente do grupo, aqueles que tinham os vasos ilíacos ocluídos ou com 

diâmetro desproporcionalmente menor em relação aos vasos do órgão doado ou, 

ainda, que estavam sendo submetidos a um “retransplante” sem utilização prévia da 

Ao e VCi, receberam as anastomoses preferencialmente nestes vasos (Ao/VCi), 

também com a AR do enxerto passando por um trajeto retrocava (Figuras 5 e 6).  

Com relação aos dois doentes do G1 que receberam os respectivos órgãos do lado 

esquerdo, com as anastomoses na Ao e veia esplênica (V espl), um deles estava 

sendo submetido ao segundo transplante com utilização prévia da Ao e VCi; o outro, 

com história de procedimentos operatórios prévios no abdome, tinha 

angiotomografia revelando oclusão completa da VCi e suas tributárias. Os tempos 

gastos com estas AVs foram maiores, respectivamente, de 70 e 64 minutos 

(mediana de 67 min).  
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Tabela 7. Tipos de anastomoses vasculares e o tempo gasto, em minutos.  
 

Técnicas operatórias 
Anastomoses vasculares  

Grupos Tempo  
 TAV (min) 

G1 G2 Mediana 
Mínimo-máximo 

Ao/VCi  17 7 
55 

40–77 

AIC/VIC 3 25 
44 

30–55 

AIC/VCi 5 9 
45 

35-60 

AIE/VIE - 3 
35 

35–50 

AIC + AIE/VIC - 3 
35 

30–40 

AIE/VIC - 2 
35 

30–40 
AIE + AIE/VIE - 1 45 

Ao/V espl  2 - 
67 

64–70 

Ao/VIC - 2 
45 

40–50 
AIC/VIE - 1 50 
AIE/VII - 1 40 
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Figura 4. Técnica proposta. Transplante realizado em criança do Grupo 1, do lado direito. 

Anastomoses entre os vasos do enxerto (artéria e veia renal) e a Ao e VCi do receptor, com trajeto da 

AR posterior a VCi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Doente do Grupo 2. VCi e AIC são evidentes, porém a VIC do lado direito está “ocluída”.  

 

AIC 

VCi 

VIC 

Ao 

VCi 

VR 

Enxerto 

AR 



 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Doente do Grupo 2 (Figura 5). Anastomoses entre os vasos do enxerto e a VCi e Ao (na 

bifurcação, junto à AIC), adotando-se um trajeto posterior a VCi para a passagem da AR do enxerto. 
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4. DISCUSSÃO 
 

De acordo com a literatura, o número de enxertos renais transplantados em 

crianças de baixo peso está aumentando, provavelmente pelo maior número de 

recém-nascidos e lactentes com DREF recebendo suporte clínico e/ou programas 

dialíticos adequados mais precocemente (Dall’Amico et al., 2001). Nesta série, no 

grupo das crianças com menos de 16 kg, seis tinham dois anos de idade e cinco 

tinham menos de dois anos, porém seus índices de complicações foram 

semelhantes quando comparados com os das demais crianças, com pelo menos 

seis meses de seguimento pós-operatório.  

Os resultados dos transplantes realizados em crianças são promissores, 

apesar dos desafios imunológicos e clínicos inerentes aos procedimentos. 

Associados a estes, presume-se que os melhores resultados sejam obtidos através 

do melhor manuseio das diferentes opções de esquemas imunossupressores, do 

diagnóstico e controle da doença de base, da seleção do doador mais apropriado, 

de técnicas operatórias específicas para a faixa etária pediátrica, além do 

diagnóstico precoce e tratamento efetivo das complicações (Mickelson et al., 2006; 

Healey et al., 2000; Magee et al., 2004).  

Em geral, a etiologia da DRC terminal varia de acordo com a faixa etária e 

difere da observada em adultos. Enquanto as doenças congênitas estruturais do 

trato urinário, como aplasia/hipoplasia/displasia renal e uropatias obstrutivas são 

mais comuns abaixo dos 5 anos de idade, as doenças renais adquiridas, como a 

GESF, aumentam sua prevalência de acordo com a idade (NAPRTCS, 2008 e 

2010). Neste estudo, as doenças urológicas predominaram entre as crianças de 

menor peso e idade. Concordando com outros autores, observou-se que quando o 

trato urinário foi avaliado e adequadamente preparado no período que antecedeu o 

TR, a causa da doença terminal teve pouca influência nos resultados dos 

transplantes, mesmo em crianças de menor peso (Harraz et al., 2012; Kamal et al., 

2011; Morita et al., 2009; Alexopoulos et al., 2011). 

Quanto a melhor opção de doador para o TR em crianças, alguns autores têm 

explorado o conceito de que existiriam achados indicativos da adaptação dos 

enxertos ao receptor, principalmente rins de adultos transplantados em crianças de 

baixo peso (Feltran et al., 2010; Gholami et al., 2010). Neste estudo, apesar do 

controle clínico rigoroso e reposição volêmica recomendada, três doentes do grupo 



 

 

29 

com menor peso, que receberam rins de adultos, evoluíram com hipotensão nas 

primeiras 24 h após o transplante, necessitando de drogas vasoativas. Destes, dois 

necessitaram de hemodiálise por DPE, transtorno que pode comprometer a função 

do órgão ao longo do tempo. Esta observação reforça a recomendação para 

reposição hídrica agressiva em doentes pediátricos que receberam enxertos de 

dimensões desproporcionalmente maiores, seja de DVs ou DFs (Salvatierra et 

al.,1998). Quanto a DPE, observada no período pós-operatório precoce, nesta série, 

não foi possível definir quais rins de DFs tiveram maior predisposição para 

desenvolvê-la, uma vez que o TIF foi semelhante entre eles. Deve-se considerar que 

vários fatores podem estar envolvidos e uma redução global do TIF poderia 

contribuir para diminuir esta complicação (Jushinskis et al., 2009). Porém, também 

ocorrem alterações hemodinâmicas significativas induzidas pelos transplantes de 

rins de dimensões maiores em crianças pequenas. Salvatierra et al. (1998) 

documentaram o fluxo sanguíneo no interior da Ao e artérias renais de crianças com 

menos de 16 kg, hemodinamicamente estáveis e bem hidratadas, que receberam 

rins de adultos. Eles observaram que, apesar do fluxo de sangue na Ao do receptor 

ser duas vezes maior do que o medido no período pré-transplante, o fluxo para a AR 

foi menor do que o medido in situ, no doador, antes da nefrectomia para doação. Isto 

sugere que a obtenção de um volume intravascular considerado “ideal” possa ser o 

pré-requisito necessário para o sucesso do transplante de um rim considerado 

desproporcionalmente maior (proveniente de um adulto relacionado ou não) em uma 

criança, tão importante quanto à técnica operatória. Entretanto, mesmo em 

condições de volumes intravasculares adequados, os fluxos através da AR do 

enxerto no receptor foram relativamente menores. As diferenças fisiológicas 

encontradas nestas situações podem ser responsáveis por várias complicações que 

resultam do transplante de um rim de dimensões maiores, com uma grande 

demanda de fluxo de sangue, em uma criança pequena, com um coração pequeno, 

com vasos sanguíneos finos e um volume sanguíneo (volemia) menor. 

O ato operatório do TR em crianças de baixo peso também apresenta 

características especiais, que podem estar diretamente relacionadas com as 

complicações e o insucesso deste tipo de TRS. A técnica operatória, principalmente 

no que diz respeito às AVs, deve ser criteriosamente definida nos períodos pré e 

intraoperatórios. Em geral, estas anastomoses em crianças são feitas em posições 

mais altas (centrais), utilizando-se vasos mais calibrosos, como a Ao, a VCi e os 
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vasos ilíacos comuns, porém as melhores anastomoses arteriais e venosas 

permanecem controversas (Tao & Shapiro, 2010). Entre as crianças maiores, 

habitualmente a preferência é pela utilização dos vasos ilíacos comuns (artéria e 

veia). Em crianças menores, particularmente aquelas com 15 Kg ou menos, 

recomendam-se as anastomoses na Ao e VCi, alguns autores chegam até a 

preconizar o implante do enxerto em posição intraperitonial, justificando-se que com 

esta manobra reduziriam os riscos de compressões e complicações vasculares 

(Millan et al., 2000; Veroux et al., 2009). A utilização da Ao e da VCi reduziria ainda 

a discrepância existente entre os vasos do receptor e do doador, principalmente 

doador adulto (Salvatierra et al.,1998; Shenoy et al., 2008). Outros grupos de 

doentes que também podem se beneficiar desta opção técnica são aqueles 

portadores de anomalias vasculares, como ausência, oclusão ou trombose de parte 

da VCi e/ou vasos ilíacos (Figuras 5 e 6). Estas alterações podem ser congênitas ou 

secundárias a passagens de cateteres venosos nos membros inferiores, 

cateterização perinatal da veia umbilical, colocação de filtros ou traumas na VCi, 

trombofilias (tromboses relacionadas à hipercoagulabilidade) ou peritonites 

associadas à diálise peritoneal (Debing E et al., 1993; Pirenne J et al., 1995; 

Martinez-Urrutia et al. 2007; Eneriz-Wiemer et al., 2006). Nestes casos, a avaliação 

vascular pré-operatória, tanto clínica quanto com exames complementares de 

imagem, permite um planejamento e torna o procedimento operatório mais seguro, 

com menores chances de insucessos (Yata et al., 2004) (Figuras 7 e 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Doente do Grupo 2. Angiotomografia revelando oclusão parcial da VCi e oclusão completa 

das veias ilíacas comuns, mas com circulação colateral em veias ilíacas internas (setas).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Doente do Grupo 2 (Figura 7). AIC evidente, VIC do lado direito “ocluída” e veia ilíaca 

interna (VII) isolada com fita de silicone azul, sendo utilizada na anastomose venosa. 
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Classicamente, a técnica para confecção das anastomoses entre os vasos do 

rim doado e a Ao e VCi do receptor é realizada com a AR do enxerto passando 

sobre a face anterior da VCi, até a sua anastomose com a Ao (Ruiz et al., 2006; 

Goldsmith et al., 2010; Salvatierra et al., 1997) (Figura 9). Esta condição pode 

representar um risco de compressão desta veia contra a coluna vertebral e poderia 

estar associada a complicações que muitas vezes são mal explicadas como 

trombose iliocaval e trombose da veia renal do enxerto, principalmente quando o 

doador é adulto (enxerto geralmente maior), situação em que os vasos que 

acompanham o enxerto são desproporcionalmente calibrosos (Veroux et al., 2009; 

Adams et al., 2001). Por esta razão, o autor compartilha da idéia de que é possível 

realizar o TR pelo acesso extraperitonial mesmo em crianças de baixo peso, 

preferencialmente do lado direito (Fangmann et al., 1997; Furness et al., 2001; Vitola 

et al., 2013), no entanto, propõe que, quando a Ao e a VCi forem selecionadas para 

receber o enxerto, a melhor opção será adotar um trajeto para a AR que seja 

posterior a VCi (ou retrocava) (Figuras 10 e 11), diminuindo as chances (ou 

possibilidades) de compressão desta veia e reconstituindo a anatomia habitual da 

AR do lado direito (Anexo 3).  

As tromboses dos vasos do enxerto têm sido descritas em até 30% dos TR 

pediátricos, são consideradas as maiores causas não-imunológicas de perda 

precoce do enxerto em crianças e muitas vezes são mal esclarecidas (Keller et al., 

2012; Sheldon et al., 1992; Singh et al., 1997), porém esta complicação não foi 

observada na amostra em estudo. Alguns autores recomendam a utilização de 

heparina sistêmica para prevenir esta complicação (Koster-Kamphuis et al., 2006; 

Nagra e Trompeter, 2006), mas este medicamento não foi utilizado nos dois grupos 

estudados, revelando que, talvez, a melhor prevenção para esta complicação seja 

uma seleção apropriada dos vasos para as anastomoses, combinada com técnica 

operatória e manejo clínico adequados. 
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Figura 9. Técnica clássica. Transplante realizado do lado direito. Anastomoses entre os vasos do 

enxerto renal e a Ao e VCi do receptor, com trajeto da AR anterior a VCi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Técnica proposta. Anastomoses entre os vasos do enxerto renal e a Ao e VCi do receptor, 

com a AR passando posterior a VCi. 
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Figura 11. Transplante em criança de baixo peso (G1), do lado direito, com utilização da Ao e VCi. 

Realizada anastomose entre a AR do enxerto e a Ao, com a AR passando por trás da VCi. Nota-se 

que a artéria e a veia do rim doado são calibrosas, desproporcionalmente maiores que os vasos do 

receptor (Ao e VCi). Rim doado: direito. Doador vivo, adulto. 

 

O TR pode ser considerado uma modalidade segura de TRS, mesmo para 

crianças pequenas (Dharnidharka et al., 2014). Neste estudo, o primeiro grupo (G1) 

foi constituído por crianças de menor peso em relação ao segundo grupo (G2), por 

isso, preferencialmente, estas crianças foram selecionadas para receber os vasos 

renais na Ao e VCi. Embora o G1 tenha sido representado predominantemente por 

crianças do gênero masculino que, em geral, apresentaram as anomalias estruturais 

do trato urinário como a principal causa para o desenvolvimento da DRC terminal e 

grande parte recebeu operação para a preparação do trato urinário no período que 

antecedeu o transplante, este grupo não apresentou maiores complicações em 

relação ao grupo das crianças maiores (G2). Todas as seis crianças, que evoluíram 
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para falência dos seus enxertos, não tiveram esta complicação relacionada com a 

técnica operatória.  

Apesar de o TAV e o TTO terem sido relativamente maiores no G1, 

considerou-se que este grupo foi representado por crianças de menor peso, com 

estruturas vasculares relativamente menores, muitas vezes com grandes 

desproporções com os órgãos doados, condições que poderiam justificar o ato 

operatório mais trabalhoso e o tempo operatório maior. Embora a dissecção 

posterior a VCi e a criação de um espaço para passagem da AR do enxerto tenham 

acrescentado uma manobra ao ato operatório convencional do transplante nas 

crianças, este não é um procedimento complexo e nem demorado. A veia deve ser 

dissecada cuidadosamente, evitando-se as lesões aos vasos linfáticos e aos nervos 

do tronco simpático homolateral. Eventualmente, foram ligadas uma ou duas veias 

lombares tributárias da VCi. Este procedimento é suficiente para mobilizar a veia 

(VCi) do seu leito e permitir a fácil passagem da AR do enxerto na sua face 

posterior, sem trações ou tensões (Figura 12). Não foram observadas complicações 

relacionadas às dissecções e mobilizações da VCi. Considerou-se este 

procedimento seguro. 
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Figura 12. Dissecção no plano posterior a VCi (identificada por fita de silicone azul), associada a 

ligadura de uma veia lombar tributária (seta), permitindo criar um espaço que dará passagem a artéria 

do enxerto renal que será anastomosada com a Ao do receptor (identificada por fita de silicone 

vermelha).  

 

Em relação à reconstituição da anatomia habitual da AR do lado direito 

proposta pela técnica descrita acima, quando o rim doado é o esquerdo, em sua 

posição anatômica, no hilo renal, geralmente a artéria está situada posteriormente à 

veia (Figura 13), porém, ao transferir o rim esquerdo do doador para o lado direito do 

receptor ele deverá receber uma rotação de 180 graus no seu eixo hilo-dorso para 

realização do transplante e a artéria passará a ocupar uma posição anterior a VR. A 

partir de uma observação cuidadosa, adota-se uma trajetória cranial ou caudal para 

a artéria seguindo de acordo com a sua disposição anatômica no hilo renal, ou seja, 

se ela estiver cranial em relação à veia, seguirá neste mesmo sentido ou se ela 

estiver em posição caudal em relação à veia, seguirá também no sentido caudal 

para a anastomose com a Ao. Por outro lado, a VR do enxerto deverá seguir 
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trajetória cranial ou caudal, sempre no sentido oposto ao da artéria, sem que haja 

“cruzamento” entre elas e risco de compressão, de forma que estes vasos não se 

sobreponham até as respectivas anastomoses com a Ao e VCi (Figura 14).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 13. Rim esquerdo de doador vivo. AR em posição posterior e relativamente cranial a VR. A 

seta indica que o rim esquerdo deve receber rotação de 180 graus no seu eixo hilo-dorso para 

realização do transplante do lado direito do receptor. A artéria passará a ocupar uma posição anterior 

a veia. 
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Figura 14. Transplante do lado direito. Rim doado: esquerdo. Nota-se que, quando transplantado a 

direita, o rim esquerdo deve ficar em posição invertida. Neste caso a AR está anterior e caudal em 

relação a VR e segue trajeto caudal, oposto ao da veia.   

 

Sumariamente, neste estudo, a VCi representou a principal alternativa para as 

anastomoses venosas nos transplantes renais pediátricos, particularmente entre as 

crianças abaixo de 16 Kg (G1). Neste grupo, as anastomoses arteriais foram 

realizadas principalmente nos vasos retroperitoniais mais calibrosos (Ao e AIC), 

predominantemente na Ao. No grupo das crianças de maior peso (G2) os vasos 

mais utilizados para as anastomoses foram a AIC e a VIC. Quando a artéria Ao foi 

selecionada para receber o enxerto do lado direito, o trajeto adotado para a artéria 

do rim transplantado foi sempre posterior a VCi, seguindo os cuidados técnicos 

descritos anteriormente. Esta nova estratégia proposta pode diminuir as 

possibilidades de compressões sobre a VCi exercidas pela AR do enxerto doado, 

também reconstitui a anatomia habitual da AR. Por outro lado, não representou uma 

fonte de complicações ou de riscos para a perda dos enxertos nesta série.  
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5. CONCLUSÕES 
 

1) A VCi foi a principal alternativa para as anastomoses venosas nos 

transplantes renais pediátricos realizados em crianças de baixo peso (abaixo 

de 16 Kg ou G1). Neste grupo, as anastomoses arteriais foram realizadas 

principalmente na Ao e AIC, predominantemente na Ao. Entre as crianças de 

maior peso (acima de 16 Kg, G2) os vasos mais utilizados para as 

anastomoses foram AIC e VIC. Todavia, quando a Ao foi selecionada para a 

anastomose arterial do lado direito, o trajeto adotado para a artéria do rim 

transplantado foi posterior a VCi. 

2) O trajeto retrocava da AR do enxerto é factível, pode reduzir o risco de 

compressão da VCi pela artéria renal do rim doado e reconstitui a anatomia 

habitual da artéria renal. Além disso, esta estratégia não representou um 

fator de risco significante para os enxertos perdidos nesta série.    
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6. ANEXOS 
 
Anexo 1. Posição na mesa operatória e incisão subcostal anterior, com acesso ao espaço 

retroperitoneal de um doador vivo. Como referência ao tamanho da incisão, existe uma gaze de 

“algodão”, com medidas de 7,5 x 7,5 cm, logo abaixo da ferida operatória (em posição caudal a 

incisão). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Baptista-Silva JCC, Poli de Figueiredo LF, Câmara AL, Demuner MS, Castro MJ, Verissimo M. 

Verissimo, Medina-Pestana JO. Outcome of 605 consecutive living donor nephrectomies through an 

anterior subcostal retroperitoneal approach. Transplant Proc. 2002; 34:451-2. 

** Cortesia: Baptista-Silva JCC. 
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Anexo 2. (A/B/C/D) Rins de doador falecido de dois anos de idade, recebidos em bloco e sendo 

separados. (E) Rim esquerdo com a VR longa e a AR acompanhada pela metade da circunferência 

da Ao (retalho de Ao); rim direito com a VR (curta) acompanhada por segmento de VCi, além da outra 

metade do retalho da parede da Ao com a AR.  
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Anexo 3. Anatomia habitual dos vasos renais em relação a Ao e VCi. 
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ABSTRACT 

 
VASCULAR ANASTOMOSIS FOR PAEDIATRIC RENAL TRANSPLANTATION 

AND NEW STRATEGY IN LOW-WEIGHT CHILDREN 
 

Introduction: The technical aspects of renal transplantation (RT) performed in 

children should be specific, particularly with regard to vascular anastomoses (VA) in 

those that are lower-weight. Objectives: To assess the main VA options in paediatric 

renal transplantations and propose a new strategy for renal artery trajectory when 

using the aorta (Ao) and the inferior vena cava (iVC) on the right side. Methods: 
Data were obtained through a retrospective review of medical records. The sample 

was represented by 81 patients consecutively undergoing transplantation at Hospital 

Samaritano in the city of São Paulo, who were classified into two groups: Group 1 

(G1) consisted of children under 16 kg, and Group 2 (G2) with children weighing 16 

kg or more. Results: The smaller children (G1) received the graft predominantly on 

Ao and iVC (63%), while the options used for VA varied in children weighing 16 kg or 

more (G2), predominanting the anastomoses on the common iliac vessels (46%). In 

the first group, when the Ao was the selected vessel for anastomosis on the right 

side, the trajectory adopted for the transplanted kidney artery was posterior to the 

iVC. No vascular complications related to the surgical technique were observed. 

Conclusions: The Ao and the iVC were the main options for the VA in G1, while the 

common iliac artery and vein were commonly used in G2. The trajectory for the renal 

artery posterior to the iVC is feasible and can eliminate one of the possibilities of 

compression of this vein, and also allows the reconstitution of the usual anatomical 

pathway of the renal artery on the right side. 
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Apêndice 3. Legislação sobre o Sistema Nacional de Transplantes. 

LEI N° 9.434 
4 de Fevereiro de 1997 

Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e 
tratamento e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o. A disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em vida ou post 
mortem, para fins de transplante e tratamento, é permitida na forma desta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei não estão compreendidos entre os tecidos a que se 
refere este artigo o sangue, o esperma e o óvulo. 

Art. 2o. A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só 
poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, e por equipes médico-
cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do 
Sistema único de Saúde. 

Parágrafo único. A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano só poderá ser autorizada após a realização, no doador, de todos os testes de triagem para 
diagnóstico de infecção e infestação exigidos para a triagem de sangue para doação, segundo 
dispõem a Lei n" 7.649, de 25 de janeiro de 1988, e regulamentos do Poder Executivo. 

CAPÍTULO II 

DA DISPOSIÇÃO POST MORTEM DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO CORPO HUMANO 
PARA FINS DE TRANSPLANTE 

Art. 3o. A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a 
transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica constatada e 
registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a 
utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de 
Medicina. 

§ 1º Os prontuários médicos, contendo os resultados ou os laudos dos exames referentes aos 
diagnósticos de morte encefálica e cópias dos documentos de que tratam os arts. 2º, Parágrafo 
único; 4º e seus parágrafos; 5º; 7º, 9º, §§ 2º, 4º, 6º e 8º; e 10º, quando couber, e detalhando os 
atos cirúrgicos relativos aos transplantes e enxertos, serão mantidos nos arquivos das instituições 
referidas no art. 2º por um período mínimo de cinco anos. 

§ 2o. As instituições referidas no art. 2º enviarão anualmente um relatório contendo os nomes dos 
pacientes receptores ao órgão gestor estadual do Sistema Único de Saúde. 

§ 3º Será admitida a presença de médico de confiança da família do falecido no ato da 
comprovação e atestação da morte encefálica. 



 

 

Art. 4º Salvo manifestação de vontade em contrário, nos termos desta Lei presume-se autorizada a 
doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, para finalidade de transplantes ou 
terapêutica post mortem. 

§ 1º A expressão "não-doador de órgãos e tecidos" deverá ser gravada, de forma indelével e 
inviolável na Carteira de identidade Civil e na Carteira Nacional de Habilitação da pessoa que optar 
por essa condição. 

§ 2º A gravação de que trata este artigo será obrigatória em todo o território nacional a todos os 
órgãos de identificação civil e departamentos de trânsito, decorridos trinta dias da publicação desta 
Lei. 

§ 3º O portador de Carteira de Identidade Civil ou de Carteira Nacional de Habilitação emitidas até 
a data a que se refere o parágrafo anterior poderá manifestar sua vontade de não doador de 
tecidos, órgãos ou partes do corpo após a morte, comparecendo ao órgão oficial de identificação 
civil ou departamento de trânsito e procedendo à gravação da expressão "não-doador de órgãos e 
tecidos". 

§ 4º A manifestação de vontade feita na Carteira de Identidade Civil ou na Carteira Nacional de 
Habilitação poderá ser reformulada a qualquer momento, registrando-se, no documento, a nova 
declaração de vontade. 

§ 5º No caso de dois ou mais documentos legalmente válidos com opções diferentes, quanto à 
condição de doador ou não, do morto, prevalecerá aquele cuja emissão for mais recente. 

Art. 5º A remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente 
incapaz poderá ser feita desde que permitida expressamente por ambos os pais ou por seus 
responsáveis legais 

Art. 6º É vedada a remoção post morrem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não 
identificadas. 

7º (VETADO) 

Parágrafo único. No caso de morte sem assistência médica, de óbito em decorrência de causa 
mal definida ou de outras situações nas quais houver indicação de verificação da causa médica da 
morte, a remoção de tecidos, órgãos ou partes de cadáver para fins de transplante ou terapêutica 
somente poderá ser realizada após a autorização do patologista do serviço de verificação de óbito 
responsável pela investigação e citada em relatório de necrópsia. 

Art. 8º Após a retirada de partes do corpo, o cadáver será condignamente recomposto e entregue 
aos parentes do morto ou seus responsáveis legais Para sepultamento. 

CAPÍTULO III 

DA DlSPOSlÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO CORPO HUMANO VIVO PARA FINS 
DE TRANSPLANTE OU TRATAMENTO 

Art. 9o. É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos ou 
partes do próprio corpo vivo para fins de transplante ou terapêuticos. 

§ 1º - (VETADO) 

§ 2º - (VETADO) 

§ 3º Só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de 
órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar 



 

 

vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas 
aptidões vitais e saúde mental e não cause mutilação ou deformação inaceitável, e corresponda a 
uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. 

§ 4º O doador deverá autorizar, Preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, 
especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada. 

§ 5º A doação poderá ser revogada Pelo doador ou pelos responsáveis legais a qualquer momento 
antes de sua concretização. 

§ 6º O indivíduo juridicamente incapaz, com compatibilidade imunológica comprovada, poderá 
fazer doação nos casos de transplante de medula óssea, desde que haja consentimento de ambos 
os pais ou seus responsáveis legais e autorização judicial e o ato não oferecer risco para a sua 
saúde. 

§ 7º É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo, exceto quando se 
tratar de doação de tecido para ser utizado em transplante de medula óssea e o ato não oferecer 
risco à sua saúde ou ao feto. 

§ 8º O auto transplante depende apenas do consentimento do próprio indivíduo, registrado em seu 
prontuário médico ou, se ele for juridicamente incapaz, de um de seus pais ou responsáveis legais. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

Art.- 10. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, após 
aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do procedimento. 

Parágrafo único. Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de 
saúde impeçam ou comprometam a manifestação válida de sua vontade, o consentimento de que 
trata este artigo será dado por um de seus pais ou responsáveis legais. 

Art. 11. É proibida a veiculação, através de qualquer meio de comunicação social de anúncio que 
configure: 

a) publicidade de estabelecimentos autorizados a realizar transplantes e enxertos, relativa a estas 
atividades; 

b) apelo público no sentido da doação de tecido, órgão ou parte do corpo humano para pessoa 
determinada, identificada ou não, ressalvado o disposto no parágrafo único; 

c) apelo público para a arrecadação de fundos para o financiamento de transplante ou enxerto em 
beneficio de particulares. 

Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e local do Sistema Único de Saúde 
realizarão periodicamente, através dos meios adequados de comunicação social campanhas de 
esclarecimento público dos beneficies esperados a partir da vigência desta Lei e de estímulo à 
doação de órgãos. 

Art. 12. (VETADO) 

Art. 13. É obrigatório, para todos os estabelecimentos de saúde, notificar, às centrais de 
notificação, captação e distribuição de órgãos da unidade federada onde ocorrer, o diagnóstico de 
morte encefálica feito em pacientes por eles atendidos. 



 

 

CAPÍTULO V 

DAS SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS 

Seção I 

Dos Crimes 

Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver, em desacordo com as 
disposições desta Lei: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa de 100 a 360 dias-multa. 

§ 1º Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe: 

Pena - reclusão, de três a oito anos, e muita, de 100 a 150 dias-multa. 

§ 2º Se o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para o ofendido: 

I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 

II - perigo de vida, 

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 

IV - aceleração de parto: 

Pena - reclusão, de três a dez anos, e multa de 100 a 200 dias-multa. 

§ 3º Se o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para o ofendido: 

I - incapacidade permanente para o trabalho; 

II - Enfermidade incurável; 

IIII - perda ou inutilização de membro, sentido ou função; 

IV - deformidade permanente; 

V - aborto: 

Pena - reclusão, de quatro a doze anos, e multa de 150 a 300 dias-multa. 

§ 4º Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte: 

Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e multa de 200 a 360 dias-multa. 

Art. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou panes do corpo humano: 

Pena- reclusão, de três a oito anos, e multa de 200 a 360 dias-multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, intermedeia, facilita ou aufere qualquer 
vantagem com a transação. 

Art. 16. Realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de 



 

 

que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta Lei. 

Pena-reclusão, de um a seis anos, e multa, de 150 a 300 dias-multa. 

Art. 17. Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo humano de que se tem ciência 
terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta Lei: 

Pena - reclusão, de seis meses a dois anos, e multa, de 100 a 250 dias-multa. 

Art. 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o disposto no art. 10 desta Lei e seu 
parágrafo único: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 

Art. 19. Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno, para sepultamento ou 
deixar de entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou interessados: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 

Art. 20. Publicar anúncio ou apelo público em desacordo com o disposto no art. 11: 

Pena - multa, de 100 a 200 dias-multa. 

  

Seção II 

Das Sanções Administrativas 

Art. 21. No caso dos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16 e 17, o estabelecimento de saúde e as 
equipes médico cirúrgicas envolvidas poderão ser desautorizadas temporária ou permanentemente 
pelas autoridades competentes. 

§ 1º Se a instituição é particular, a autoridade competente poderá multá-la em 200 a 360 dias-multa 
e, em caso de reincidência, poderá ter suas atividades suspensas temporária ou definitivamente, 
sem direito a qualquer indenização ou compensação por investimentos realizados. 

§ 2º Se a instituição é particular, é proibida de estabelecer contratos ou convênios com entidades 
públicas bem como se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas 
em que o Estado é acionista, pelo prazo de cinco anos. 

Art. 22. As instituições que deixarem de manter em arquivo relatórios dos transplantes realizados, 
conforme o disposto no art. 3º, § 1º, ou que não enviarem os relatórios mencionados no art. 3º, § 
2º, ao órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde, estão sujeitas a multas de 100 a 200 
dias multa. 

§ 1º Incorre na mesma pena o estabelecimento de saúde que deixar de fazer as notificações 
previstas no art. 13. 

§ 2º Em caso de reincidência, além de multa, o órgão de gestão estadual do Sistema Único de 
Saúde poderá determinar a desautorização temporária ou permanente da instituição. 

Art. 23. Sujeita-se às penas do art. 59 da Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962, a empresa de 
comunicação social que veicular anúncio em desacordo com o disposto no art. 11. 



 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24. (VETADO) 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário, particularmente a Lei n.º 8.489, de 18 de 
novembro de 1992, e o Decreto n.º 879, de 22 de julho de 1993. 

Brasília, 4 de fevereiro de 1997; 176º da Independência 109º da República. 

Fernando Henrique Cardoso 

Nelson A. Jobim 

Carlos César de Albuquerque 
 
 



 

 

Apêndice 4. Artigo aceito no periódico “Pediatric Transplantation”. 
Gomes AL, Koch-Nogueira PC, de Camargo MFC, Feltran LS, Baptista-Silva JCC. Vascular 

anastomosis for paediatric renal transplantation and new strategy in low-weigth children. Pediatr 

Tranplantation. 2014;18:342-349. 
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