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RESUMO 

 

 

Atualmente, o Brasil é o segundo país no mundo em número de transplantes renais, 

sendo o Hospital do Rim, em São Paulo, o maior centro, com 11.436 procedimentos 

já realizados. As taxas de sobrevida de pacientes transplantados renais e de seus 

respectivos enxertos após um ano têm sido promissoras graças ao aperfeiçoamento 

técnico, científico e farmacêutico que se desenvolveu ao longo dos anos. No entanto, 

em longo prazo, os transplantes não apresentam resultados semelhantes, havendo 

redução significativa nas taxas de sobrevida tanto dos pacientes quanto dos enxertos. 

As rejeições agudas são eventos mais frequentes nos primeiros meses de transplante, 

mas muitos casos de disfunção ou perda do enxerto apresentam histórico de um ou 

mais episódios de rejeição aguda, os quais podem ocorrer nos mais diversos períodos 

pós-transplante. O efeito negativo das rejeições agudas que ocorrem mais 

tardiamente parece ser maior do que o efeito das rejeições que ocorrem mais 

precocemente. Nesse sentido, faz-se necessário o mapeamento dos aspectos do 

fenótipo histológico das rejeições agudas em relação ao tempo pós-transplante em 

que ocorrem. Sendo assim, espera-se identificar os diferentes mecanismos de lesão 

predominantes no primeiro e no segundo semestres do primeiro ano pós-transplante, 

a fim de se entender os possíveis aspectos que levam ao pior prognóstico das 

rejeições tardias em relação às precoces. 

 

Palavras-chave: Rejeição de Enxerto; Biópsia; Transplante de Rim; Rejeição de 

Transplante. 
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1 INTRODUÇÃO 

O transplante renal passou a ser considerado, após décadas de estudos 

experimentais, o tratamento padrão para pacientes com doença renal crônica 

terminal1, não apenas por reduzir a mortalidade em longo prazo em relação aos 

pacientes em diálise e aos que estavam nas listas de espera por um transplante2, mas 

também por contribuir para uma melhor percepção de qualidade de vida dos 

pacientes3. Mundialmente, o Brasil é o segundo colocado em número de transplantes 

renais, sendo o Hospital do Rim, em São Paulo, o maior centro de transplantes do 

país, tendo realizado 11.436 procedimentos entre 1998-2015 (média anual de 900 

transplantes)4. Tanto nesse centro quanto globalmente, foi observada, ao longo dos 

anos, uma redução progressiva nas taxas de rejeição ao enxerto no primeiro ano de 

transplante em pacientes adultos. 

Entre os anos de 1998-2002, a incidência de rejeição aguda no primeiro ano 

de transplante era de cerca de 24% para receptores de doadores vivos e de 27% para 

receptores de doadores falecidos de critério padrão. Atualmente, o risco de rejeição 

aguda no primeiro ano de transplante é de menos de 15%5,6,7. Esses índices refletiram 

também em um aumento da sobrevida no período de um ano após o transplante, 

fazendo com que as taxas de sobrevida do paciente e do enxerto subissem de 92% e 

83% para 98% e 96%, respectivamente8. 

Por volta dos anos de 1960, as rejeições agudas no início do transplante eram 

normalmente acompanhadas pelo aumento de sensibilidade do enxerto e febre. No 

entanto, essas características clínicas não mais ocorrem devido a diversos avanços 

no tratamento imunossupressor, no manejo e na seleção de doadores (melhor 

 
1 The New England Journal of Medicine Downloaded from nejm.org at N C STATE UNIVERSITY on January 9, 
2013. For personal use only. No other uses without permission. From the NEJM Archive. Copyright © 2010 
Massachusetts Medical Society. All rights reserved., 2010. 
2 ANGELES, Los; DIS-, Kidney, M O R TA L I T Y I N PAT I E N T S O N D I A LYS I S A N D T R A N S P L A N T R EC I P 
I E N T S COMPARISON OF MORTALITY IN ALL PATIENTS ON DIALYSIS , PATIENTS ON DIALYSIS AWAITING 
TRANSPLANTATION , AND RECIPIENTS OF A FIRST, p. 1725–1730, 1999. 
3 HRICIK, Donald E et al, Life Satisfaction in Renal Transplant Recipients: Preliminary Results From the 
Transplant Learning Center, v. 38, n. 3, p. 580–587, 2001. 
4 TRANSPLANTES, Registro Brasileiro De, Rbt (2011-2018), 2018. 
5 ANZDATA, CHAPTER 7 Reporting the incidence and prevalence of renal transplantation in Australia and New 
Zealand; summarizing immunosuppression regimens, rejection episodes, graft survival and patient survival, 
2020. 
6 HART, A. et al, OPTN/SRTR 2019 Annual Data Report: Kidney, American Journal of Transplantation, v. 21, 
n. S2, p. 21–137, 2021. 
7 &NA;, Rejection of the Kidney Allograft, Survey of Anesthesiology, v. 55, n. 3, p. 154–155, 2011. 
8 ANZDATA, CHAPTER 7 Reporting the incidence and prevalence of renal transplantation in Australia and New 
Zealand; summarizing immunosuppression regimens, rejection episodes, graft survival and patient survival. 
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correspondência imunológica de receptores com doadores) e no cuidado do paciente 

transplantado. Apesar desses avanços, a sobrevida do enxerto em longo prazo ainda 

não é tão satisfatória: em doadores vivos, a sobrevida do enxerto em cinco, dez, 

quinze e vinte anos é de aproximadamente 90%, 63%, 48% e 46%, respectivamente9 

.  

Dentre as principais causas de perda do rim transplantado em longo prazo, a 

morte do paciente ainda com enxerto funcionante é responsável pela maior parte dos 

casos (~43%). O restante é atribuído a causas diversas, como doenças glomerulares 

(~37%), causas secundárias que levam à atrofia e fibrose (como nefrite por 

poliomavírus, pielonefrite recorrente e múltiplas rejeições ao enxerto − ~31%), 

complicações médicas/cirúrgicas (~16%) e rejeições agudas (~12%)10. 

Embora as rejeições agudas sejam um evento mais frequente logo após o 

transplante, já que são mais conhecidas como uma complicação dos três primeiros 

meses após o procedimento, elas também ocorrem tardiamente e estão associadas à 

reduzida sobrevida do enxerto11. Muitos pacientes com disfunção ou perda do enxerto 

apresentam histórico de um ou mais episódios de rejeição aguda, os quais ocorrem 

nos mais diversos períodos pós-transplante. Alguns dos fatores que parecem 

contribuir para o efeito negativo das rejeições agudas em longo prazo são a 

severidade da rejeição, o tempo em que ocorrem (precoce ou tardiamente) e se a 

função renal retorna ao seu nível basal após a rejeição ou não12. Estudos sugerem 

que os episódios de rejeição que mais impactam na sobrevida do enxerto em longo 

prazo são aqueles que, após tratamento, não resultam no retorno da função renal ao 

 
9 The New England Journal of Medicine Downloaded from nejm.org at N C STATE UNIVERSITY on January 9, 
2013. For personal use only. No other uses without permission. From the NEJM Archive. Copyright © 2010 
Massachusetts Medical Society. All rights reserved.; ANGELES; DIS-, M O R TA L I T Y I N PAT I E N T S O N D I A 
LYS I S A N D T R A N S P L A N T R EC I P I E N T S COMPARISON OF MORTALITY IN ALL PATIENTS ON DIALYSIS , 
PATIENTS ON DIALYSIS AWAITING TRANSPLANTATION , AND RECIPIENTS OF A FIRST. 
10 EL-ZOGHBY, Z. M. et al, Identifying specific causes of kidney allograft loss, American Journal of 
Transplantation, v. 9, n. 3, p. 527–535, 2009. 
11 SIJPKENS, Yvo W.J. et al, Early versus late acute rejection episodes in renal transplantation, Transplantation, 
v. 75, n. 2, p. 204–208, 2003. 
12 KOO, Eun Hee et al, The impact of early and late acute rejection on graft survival in renal transplantation, 
Kidney Research and Clinical Practice, v. 34, n. 3, p. 160–164, 2015; JOSEPH, J. T. et al, The impact of late acute 
rejection after cadaveric kidney transplantation, Clinical Transplantation, v. 15, n. 4, p. 221–227, 2001; OPELZ, 
Gerhard; DÖHLER, Bernd, Influence of time of rejection on long-term graft survival in renal transplantation, 
Transplantation, v. 85, n. 5, p. 661–666, 2008. 
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nível basal (anterior à rejeição); tal perda de função renal é possivelmente resultante 

de um dano estrutural imediato que esses episódios causaram no enxerto13. 

As rejeições são provocadas por dois tipos principais de mecanismos, os quais 

podem ocorrer juntos ou separadamente: celulares e mediadas por anticorpos 

(humorais). A forma mais comum de rejeição aguda é a mediada por células (TCMR, 

do inglês T Cell-Mediated Rejection) e se inicia pelo reconhecimento dos antígenos 

do doador por meio das células apresentadoras de antígenos (APCs, do inglês 

Antigen Presenting Cells). O reconhecimento desses antígenos nos órgãos linfoides 

leva à diferenciação das células T do receptor e à consequente infiltração dessas 

células no órgão transplantado. Histologicamente, observa-se que os linfócitos T e os 

monócitos se infiltram nos túbulos renais (causando tubulites), no interstício (levando 

a edema intersticial) e nas artérias (causando endarterites)13,14. Sendo assim, a 

classificação mais recente de padronização dos aspectos histológicos de biópsias de 

rins transplantados, a Classificação de Banff (2017), gradua as TCMRs de acordo com 

o nível de inflamação intersticial e de comprometimento dos túbulos renais e da artéria 

– seja da íntima, seja do lúmen, seja pela presença de fibrose e/ou necrose do seu 

músculo liso. Em escala crescente, o grau da TCMR pode ser IA, IB, IIA, IIB ou III14.  

Já os anticorpos que podem mediar rejeições (ABMR, do inglês Antibody 

Mediated Rejection) são aqueles contra moléculas de HLA (antígeno leucocitário 

humano, do inglês Human Leukocyte Antigen), antígenos das células do endotélio ou 

antígenos dos grupos sanguíneos ABO (presentes nas células do endotélio e dos 

eritrócitos). A maioria dos receptores não possui anticorpos contra as moléculas de 

HLA previamente ao transplante, a menos que tenham sido sensibilizados pela 

exposição a aloantígenos por meio de gravidez, transfusão sanguínea ou transplante 

anterior. Além disso, a maioria dos rins selecionados para o transplante é destinada a 

receptores de um grupo sanguíneo compatível15.   

 
13 SCHOLD, Jesse D; SRINIVAS, Titte R; KAPLAN, Bruce, Lack of Improvement in Renal Allograft Survival Despite a 
Marked Decrease in Acute Rejection Rates Over the Most Recent Era, p. 378–383, 2004. 
14 HAAS, M. et al, The Banff 2017 Kidney Meeting Report: Revised diagnostic criteria for chronic active T cell–
mediated rejection, antibody-mediated rejection, and prospects for integrative endpoints for next-generation 
clinical trials, American Journal of Transplantation, v. 18, n. 2, p. 293–307, 2018. 
15 &NA;, Rejection of the Kidney Allograft. 
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Um dos estudos pioneiros no estudo de ABMR, de Halloran et al. (1990)16, 

observou a presença de aloanticorpos circulantes contra moléculas do HLA de classe 

I, os quais estimulavam uma resposta inflamatória envolvendo células do sistema 

imunológico ou do sistema complemento. Os investigadores demonstraram que esse 

tipo de rejeição diferia em sua “natureza” daquela mediada por células T: neutrófilos 

infiltram capilares peritubulares e glomerulares e causam no endotélio diversas 

alterações estruturais − como fenestrações, descolamento da membrana basal e lise 

e apoptose celular, podendo ocorrer, também, o espessamento e a multilaminação 

das membranas basais pela destruição desses capilares. 

A relevância dos aloanticorpos em mecanismos de rejeição foi corroborada e 

ampliada por meio de uma técnica realizada por Feutch et al.17, a qual identificou a 

presença de depósitos de C4d em PTCs (capilares peritubulares, do inglês 

Pertitubular Capillaries). O C4d é um fragmento do componente C4 do complemento, 

o qual é liberado durante a ativação da via clássica do complemento (por parte dos 

complexos antígeno-anticorpo) e é capaz de se ligar a moléculas do tecido e 

permanecer nas áreas em que houve ativação de C418. No estudo de Feutch et al. 

também foi sugerido que a deposição de C4d nos PTCs estaria fortemente associada 

a um pior prognóstico da biópsia do enxerto renal, levantando a hipótese de 

preexistência de anticorpos contra as células endoteliais, embora houvesse deposição 

de C4d na ausência de qualquer atividade anti-HLA mensurável. Posteriormente, 

Collins et al. (2002) 19  demonstraram que anticorpos específicos contra o doador 

estavam, de fato, interagindo com a microvasculatura de enxertos ABO-compatíveis: 

anticorpos contra os antígenos HLA classe I ou II do doador estavam presentes em 

88% a 95% dos pacientes que apresentavam deposição de C4d e disfunção aguda 

do enxerto; já nos casos de rejeição aguda negativas para C4d, anticorpos anti-HLA 

estavam presentes em menos de 10% dos casos. Sendo assim, a Classificação de 

Banff (2017) considera como rejeição aguda mediada por anticorpos aquelas que 

preenchem três critérios: evidência histológica de injúria aguda ao tecido, evidência 

 
16 halloran1990.pdf. 
17 FEUCHT, H. E. et al, Capillary deposition of C4d complement fragment and early renal graft loss, Kidney 
International, v. 43, n. 6, p. 1333–1338, 1993. 
18 COLVIN, Robert B., Antibody-Mediated Renal Allograft Rejection: Diagnosis and Pathogenesis, Journal of the 
American Society of Nephrology, v. 18, n. 4, p. 1046–1056, 2007. 
19 MAUIYYEDI, Shamila et al, Acute humoral rejection in kidney transplantation: II. Morphology, 
immunopathology, and pathologic classification., Journal of the American Society of Nephrology : JASN, v. 13, 
n. 3, p. 779–87, 2002. 
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de interação recente ou atual de anticorpos com o endotélio vascular e evidência 

sorológica de DSA (anticorpos específicos contra o doador, do inglês Donor Specific 

Antibodies, os quais podem ser específicos para HLA ou para outros antígenos)20. 

Clinicamente, as rejeições estão normalmente acompanhadas de um aumento 

na creatinina sérica acima do valor basal do paciente e são diagnosticadas através de 

biópsia do enxerto renal21. Em relação ao tempo em que ocorrem após o transplante, 

as rejeições agudas são um evento mais comum precocemente, nos três primeiros 

meses de transplante, mas também podem ocorrer mais tardiamente22. O tempo 

decorrido para que os mecanismos de rejeição se manifestem também pode variar: 

existem rejeições hiperagudas (ocorrem dentro de minutos), agudas (ocorrem dentro 

de dias, semanas ou meses) ou crônicas (ocorrem meses ou anos após o transplante). 

Além disso, as rejeições também podem ser responsivas ou nãoresponsivas ao 

tratamento utilizado, normalmente classificadas de acordo com a presença ou 

ausência de resistência ao tratamento com glicocorticoides23.  

Dados os mecanismos celulares e de anticorpos responsáveis pela injúria 

tecidual do enxerto, os fatores de risco que costumam estar relacionados às rejeições 

são: o grau de histocompatibilidade entre doador e receptor, a etnia, a idade do 

doador, a presença de função tardia do enxerto (DGF, do inglês delayed graft 

function), o nível de sensibilização do paciente, o regime imunossupressor e o nível 

de adesão do paciente ao tratamento com os imunossupressores24.  

Considerando-se o efeito das rejeições agudas sobre o desfecho em longo 

prazo do enxerto, o tratamento e a consequente recuperação funcional após esses 

eventos são essenciais para um bom prognóstico25. O tratamento padrão para as 

 
20 HAAS et al, The Banff 2017 Kidney Meeting Report: Revised diagnostic criteria for chronic active T cell–
mediated rejection, antibody-mediated rejection, and prospects for integrative endpoints for next-generation 
clinical trials. 
21 MENON, Madhav C.; CRAVEDI, Paolo; EL SALEM, Fadi, Acute Cellular Rejection, Kidney Transplantation, 
Bioengineering, and Regeneration: Kidney Transplantation in the Regenerative Medicine Era, v. 1, n. 2, 
p. 461–474, 2017. 
22 JOSEPH et al, The impact of late acute rejection after cadaveric kidney transplantation. 
23 &NA;, Rejection of the Kidney Allograft. 
24 CHERTOW, Glenn M. et al, Antigen-independent determinants of cadaveric kidney transplant failure, Journal 
of the American Medical Association, v. 276, n. 21, p. 1732–1736, 1996; FINIANOS, Serge; HERTIG, Alexandre, 
Clinical and histological predictors of long-term kidney graft survival, 2012; MORRISSEY, P E et al, Factors 
Contributing to Acute Rejection in Renal Transplantation : The Role of Noncompliance, v. 2047, p. 2044–2047, 
2005. 
25 MADDEN, R. L. et al, Completely reversed acute rejection is not a significant risk factor for the development 
of chronic rejection in renal allograft recipients, Transplant International, v. 13, n. 5, p. 344–350, 2000; MEIER-
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rejeições mediadas por células se dá pelo uso de corticoesteroides 

(metilprednisolona) e, em casos recorrentes ou mais severos/resistentes, com o uso 

de globulinas antilinfocitárias/antitimócitos (timoglobulina) ou Rituximab (OKT3)26. Por 

suas diferentes etiologias e fisiopatologias, as rejeições mediadas por anticorpos 

geralmente possuem pior prognóstico e requerem terapias diferentes das usualmente 

utilizadas para as rejeições agudas mediadas por células T. O tratamento de ABMR 

envolve a realização de plasmaférese e tratamento com imunoglobulina intravenosa 

combinados com imunossupressão intensa (usualmente, com uso de tacrolimo e 

micofenolato sódico ou de mofetila).  

Atualmente, a literatura carece de estudos de mapeamento dos aspectos 

histológicos do fenótipo dessas rejeições em relação ao tempo pós-transplante em 

que ocorrem. Sendo assim, espera-se identificar os diferentes mecanismos de lesão 

que predominam nos diferentes tempos em que a rejeição ocorre, a fim de entender 

os possíveis aspectos que levam ao pior prognóstico das rejeições tardias em relação 

às precoces. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Primário 

Descrever as características histológicas do primeiro episódio de rejeição aguda 

comprovadas por biópsia no primeiro ano de transplante de pacientes receptores 

de transplante renal, classificando-as de acordo com o tempo de transplante em 

que ocorrem: entre zero e seis meses incompletos ou entre seis meses completos 

e doze meses completos. 

 

2.2  Objetivos Secundários       

Descrever os tipos de tratamento realizados para os episódios de rejeição. 

Descrever as características clínicas dos episódios de rejeição, antes e após 

tratamento. 

 
KRIESCHE, H. U. et al, Increased impact of acute rejection on chronic allograft failure in recent era, 
Transplantation, v. 70, n. 7, p. 1098–1100, 2000. 
26 LAMARCHE, Caroline et al, Efficacy of Acute Cellular Rejection Treatment According to Banff Score in Kidney 
Transplant Recipients, Transplantation Direct, v. 2, n. 12, p. e115, 2016. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 População do estudo 

Estudo retrospectivo, de centro único, desenhado para descrever as 

características clínicas e histológicas do primeiro episódio de rejeição aguda ao 

aloenxerto renal comprovada por biópsia em pacientes adultos (maiores de 18 anos) 

que realizaram transplante renal no período de janeiro de 2014 a maio de 2019. Os 

pacientes desse período eram de baixo risco imunológico (sem presença de 

anticorpos específicos contra o doador, (DSA) e haviam recebido terapia de indução 

com globulina antitimócito de coelho (rATG 3,0 mg/kg). 

Através dos prontuários e do registro institucional, foram coletados os dados 

demográficos a fim de se descrever a amostra de receptores e doadores, assim como 

as características do transplante. Os dados demográficos coletados incluem: idade, 

gênero, etnia, etiologia da doença renal crônica (DRC), tempo de hemodiálise antes 

do transplante e tipo de transplante (tipo de doador). Relativamente aos dados do 

doador, foram coletados: idade, gênero e, no caso dos doadores falecidos, causa do 

óbito, creatinina final, tempo de isquemia fria (TIF) e escore KDPI (Kidney Donor 

Profile Index). 

O regime de imunossupressão também foi coletado para identificar os fármacos 

utilizados pelos pacientes logo no início do transplante e na data da biópsia, assim 

como suas dosagens e concentrações sanguíneas em ambos os momentos. A 

população desse estudo seguia o protocolo de administração de três drogas: regime 

imunossupressor inicial composto por três drogas, um inibidor de calcineurina (INC, 

ciclosporina ou tacrolimo), um corticosteroide (prednisona) e micofenolato (MMF) ou 

azatioprina. A administração dessas drogas foi baseada em estudos que 

determinaram a prática clínica utilizada desde então27. São preconizados os seguintes 

níveis terapêuticos dos imunossupressores: everolimo, de 3 a 8 ng/ml; sirolimo, de 4 

a 8 ng/ml; tacrolimo, entre 3 e 7 ng/ml; ciclosporina, entre 50 e 100 ng/ml. A dose 

padrão de micofenolato é de 2 g/dia; a azatioprina é administrada na dose de 1 a 3 

mg por quilo de peso corporal por dia; para ambas as medicações, não é feito controle 

da dose por meio de quantificação no organismo. Prednisona é administrada na dose 

 
27 EKBERG, Henrik et al, Reduced Exposure to Calcineurin Inhibitors in Renal Transplantation, New England 
Journal of Medicine, v. 357, n. 25, p. 2562–2575, 2007; PASCUAL, Julio et al, Everolimus with Reduced 
Calcineurin Inhibitor Exposure in Renal Transplantation, Journal of the American Society of Nephrology, v. 29, 
n. 7, p. 1979–1991, 2018. 



 

10 
 

inicial diária de 0,5 mg por quilo de peso corporal (máximo de 30 mg/dia), sendo 

gradualmente reduzida (5 mg/semana) para 5 mg/dia no trigésimo dia após o 

transplante.  

 

 

3.2 Identificação e classificação das rejeições 

O ponto de partida para detectar as rejeições foi o registro institucional de 

transplantes renais. Dentre 4.873 transplantes renais realizados no período de janeiro 

de 2014 a maio de 2019, foram identificados 559 pacientes que realizaram tratamento 

para rejeição no período de um ano pós-transplante. Após cálculo amostral, o máximo 

de 255 rejeições tratadas seria incluído no estudo.  

Excluindo-se os pacientes pediátricos, transplantes duplos (pâncreas-rim) e 

tratamentos realizados para “rejeições clínicas” (não comprovadas por biópsia), uma 

amostra de 252 pacientes foi selecionada. Todos estes apresentaram um episódio de 

rejeição tratada no primeiro ano de transplante, diagnosticada histologicamente 

através de biópsia feita por indicação clínica. 

Os episódios que preencheram os critérios Banff para rejeição aguda (mediada 

por células e/ou por anticorpos) foram incluídos para a análise. Os laudos das biópsias 

foram feitos a partir da Classificação de Banff de 2017, tendo sido revisados por um 

patologista aqueles com classificações anteriores. Para conclusão diagnóstica, foram 

também coletados dos prontuários os dados de deposição de frações do 

complemento, especificamente de C4d, e de presença de DSA em data próxima à da 

biópsia. 

Dentre as rejeições da amostra (grupo total), foram consideradas precoces as 

que ocorreram após a data do transplante, mas contidas em menos de seis meses 

pós-transplante (grupo Precoce). Rejeições tardias foram consideradas aquelas que 

ocorreram entre seis meses completos até um ano completo pós-transplante (grupo 

Tardio). 

 

3.3 Tratamento e evolução clínica 

Os registros dos tratamentos utilizados para as rejeições foram obtidos através 

das evoluções e consultas médicas posteriores à biópsia. A avaliação da função renal 

(creatinina sérica) e de proteinúria foram feitas por coleta de três medidas prévias à 

biópsia − sendo uma medida de cada um dos três meses anteriores ou, quando não 
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havia três meses prévios, três medidas igualmente espaçadas no período pós-

transplante – e de três medidas posteriores à data da biópsia, uma em cada mês.  

 

3.4 Análise estatística 

Os resultados foram obtidos por meio de análise estatística descritiva dos 

dados. As variáveis quantitativas foram resumidas em médias e seus respectivos 

desvios-padrão. As variáveis qualitativas foram resumidas em número e porcentagem.  

4. RESULTADOS 

4.1 Demografia 

 

A maior parte dos receptores eram caucasianos, havendo também a 

prevalência de doença renal crônica em estágio terminal devido a causas 

indeterminadas ou a doenças como a renal policística, lúpus eritematoso sistêmico, 

nefrosclerose, nefropatia por IgA, nefrolitíase ou outras (Tabela 1). Ao se avaliar o 

painel de reatividade de anticorpos do receptor, percebe-se que a maior parte da 

amostra não apresentava anticorpos pré-formados contra HLA de Classe I e Classe II 

(PRA = 0; 70,6% e 84,1%, respectivamente); e apenas 11,9% (Classe I) e 9,1% 

(Classe II) apresentam reatividade maior ou igual a 51% contra o painel. Ou seja, entre 

os grupos Precoce e Tardio não havia nítida diferença na sensibilização prévia dos 

pacientes.  

Com relação à histocompatibilidade no transplante, nota-se na Tabela 1.3 que 

mais de 70% das rejeições ocorreram em transplantes que apresentavam um ou mais 

mismatches entre os HLAs dos loci A e B do receptor e do doador, enquanto 65% dos 

transplantados não apresentavam mismatch para HLA DRB1. O tipo predominante de 

transplante foi de doador falecido, sem aparente diferença entre os grupos Precoce e 

Tardio (72,9% e 78,3%). Os retransplantes representaram a minoria dos pacientes da 

amostra total (11,1%). O tempo de isquemia fria foi, em média, de 18 horas, com um 

desvio-padrão de 11,5 horas.  

A amostra dos doadores também era de maioria caucasiana (45,6%). Dentre 

os doadores falecidos, a creatinina final média foi de 2,08mg/dl, a média do índice do 

perfil do doador renal falecido (KDPI) foi de 53% e as principais causas de óbito 
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desses doadores foram por acidente vascular encefálico (55%) ou por traumatismo 

cranioencefálico (37%).  

Entre os grupos Precoce e Tardio, não houve aparente distinção entre os 

valores encontrados para os parâmetros demográficos coletados. 

Tabela 1. Demografia dos receptores de transplante renal  

Parâmetros Grupo Total 

 252 (100%) 

Precoce 

 192 (76%) 

Tardio 

60 (24%) 

Idade, em anos – média ± dp 43 ± 13 44 ± 13 42 ± 12 

Gênero – masculino, n (%) 153 (61) 127 (66) 26 (43) 

Raça – n (%)   

Caucasiano 113 (45) 84 (44) 29 (48) 

Negro 40 (16) 33 (17) 7 (12) 

Asiático 2 (1) 1 (1) 1 (2) 

Pardo 96 (38) 73 (38) 23 (38) 

Doença de Base – n (%)  

Indeterminada 93 (37) 68 (35) 25 (42) 

Hipertensão 10 (4) 8 (4) 2 (3) 

Diabetes 36 (14) 26 (14) 10 (17) 

Glomerulonefrite 

Crônica 

43 (17) 40 (21) 3 (5) 

Outras 70 (28) 50 (26) 20 (33) 

Painel Reativo de Anticorpos (%) - n (%)  

HLA Classe I:  

= 0 178 (71) 136 (71) 42 (70) 

0 - 50% 44 (18) 33 (17) 11 (18) 

51 - 100% 30 (12) 23 (12) 7 (12) 

HLA Classe II:  

= 0 212 (84) 162 (85) 50 (84) 

0 - 50% 17(7) 12(6) 5 (8) 

51 - 100% 23(9) 18 (9) 5 (8) 

Tempo em Diálise, meses – 

média ± dp 

50 ± 49 51 ± 51 48 ± 40 

 

 

Tabela 1.1. Demografia do doador do enxerto renal 

  

Parâmetros 

Total 

 252 (100%) 

Precoce 

 192 (76%) 

Tardio 

60 (24%) 

Idade, em anos – média ± dp 47 ± 12 46 ± 13 49 ± 11 
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Gênero – masculino, n (%) 136 (54) 102 (53) 34 (57) 

Raça – n (%) 
   

Caucasiano 115 (46) 90 (47) 25 (42) 

Negro 27 (11) 20 (10) 7 (12) 

Asiático 2 (1) 2 (1) 0 (0) 

Pardo 107 (42) 80 (42) 27 (46) 

Presença de Diabetes – n (%)  8 (8) 3 (5) 5 (16) 

Presença de Hipertensão – n 

(%)  

81 (46) 59 (44) 22 (49) 

Creatinina final – média ± dp 2 ± 2 2 ± 2 2 ± 2 

KDPI (%) – média ± dp 53 ± 36 51 ± 36 60 ± 35 

Causa do Óbito – n (%)  n = 182 n = 135 n = 47 

AVC 103 (55) 82 (61) 21 (45) 

TCE 70 (37) 48 (36) 22 (47) 

Infecção de SNC 1 (0) 0 (0) 1 (2) 

Tumor em SNC 3 (2) 2 (1) 1 (2) 

Outra 5 (3) 3 (2) 2 (4) 

 

 

 

Tabela 1.2. Características do transplante renal. 

  Total 
 252 (100%) 

Precoce 
 192 (76%) 

Tardio 
60 (24%) 

Retransplante – n (%) 28 (11) 23 (12) 5 (8) 

Tipo de transplante – n (%) 

Falecido 187 (74) 140 (73) 47 (78) 

Vivo 65 (26) 52 (27) 13 (22) 

Tempo de Isquemia Fria – 
média ± dp 

18 ± 12 18 ± 12 19 ± 11 

Mismatches – n (%)       

MM HLA – A 0 a 12 
meses 

(N=252) 

0 a 6 
meses 

(N=192) 

6 a 12 
meses 
(N=60) 

0 50 (20) 40 (21) 10 (17) 

1 130 (52) 94 (49) 36 (60) 

2 72 (29) 58 (30) 14 (23) 

MM HLA – B       

0 49 (20) 39 (20) 10 (17) 

1 145 (58) 113 (59) 32 (53) 

2 58 (22) 40 (21) 18 (30) 

MM HLA - DR       

0 165 (66) 124 (65) 41 (68) 
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1 61 (24) 49 (25) 12 (20) 

2 26 (10) 19 (10) 7 (12) 

MM HLA A + B + DR       

0 19 (7) 15 (8) 4 (7) 

1 35 (14) 27 (14) 8 (13) 

2 72 (29) 56 (29) 16 (27) 

3 75 (30) 55 (29) 20 (33) 

4 23 (9) 19 (10) 4 (7) 

5 16 (6) 10 (5) 6 (10) 

6 12 (5) 10 (5) 2 (3) 

 

4.2 Regime imunossupressor 

A maior parte dos transplantados fazia uso de regime imunossupressor inicial 

composto por três drogas: um inibidor de calcineurina (ciclosporina ou tacrolimo), um 

corticosteroide (prednisona) e micofenolato (48%) ou azatioprina (37%).  Na data da 

biópsia, porém, houve aumento do número de pacientes fazendo uso de apenas duas 

drogas, tacrolimo e prednisona (de 1% para 8%), sendo a maior parte deles 

pertencente ao grupo Tardio. 

A concentração dos imunossupressores na data da biópsia foi semelhante em 

ambos os grupos, Precoce e Tardio. 

 

Tabela 2. Regime de imunossupressão utilizado pelos receptores.  
Total 

 252 (100%) 
Precoce 

 192 (76%) 
Tardio 

60 (24%) 

ISS inicial, n (%)       

Ciclosporina + 
Azatioprina +                                           
Prednisona 

6 (2) 5 (83) 1 (17) 

Tacrolimo + Azatioprina 
+ Prednisona 

93 (37) 82 (88) 11 (12) 

Tacrolimo + 
Micofenolato + Prednisona 

122 (48) 82 (67) 40 (33) 

Tacrolimo + Inibidor da 
mTOR + Prednisona 

26 (10) 19 (73) 7 (27) 

Tacrolimo + Prednisona 3 (1) 2 (67) 1 (33) 

Micofenolato + 
Prednisona 

2 (1) 2 (100) 0 (0) 

    

ISS na biópsia, n (%)       
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Ciclosporina + 
Azatioprina +      Prednisona 

6 (2) 5 (83) 1 (17) 

Ciclosporina + 
Micofenolato + Prednisona 

1 (0.4) 0 (0) 1 (100) 

Tacrolimo + Azatioprina 
+ Prednisona 

85 (34) 77 (91) 8 (9) 

Tacrolimo + 
Micofenolato + Prednisona 

110 (44) 81 (74) 29 (26) 

Tacrolimo + Inibidor da 
mTOR + Prednisona 

26 (10) 19 (73) 7 (27) 

Micofenolato + Inibidor 
da mTOR + Prednisona 

1 (0.4) 1 (100) 0 (0) 

Micofenolato + 
Prednisona 

1 (0.4) 1 (100) 0 (0) 

Tacrolimo + Prednisona 19 (8) 6 (32) 13 (68) 

Azatioprina + 
Prednisona 

1 (0) 1 (100) 0 (0) 

Prednisona 1 (0) 0 (0) 1 (100) 

 

 

Tabela 2.1. Doses dos imunossupressores utilizados pelos receptores. 

  Total 
 252 (100%) 

Precoce 
 192 (76%) 

Tardio 
60 (24%) 

ISS inicial (mg/dia), media 
± dp 

      

Prednisona 14 ± 10 15 ± 11 8 ± 7 

Tacrolimo 11 ± 6,5 12 ± 6 10 ± 7 

Ciclosporina 217 ± 93 180 ± 27 400 ± 0 

Azatioprina 148 ± 135 152 ± 143 115 ± 46 

Micofenolato 1257 ± 313 1303 ± 284 1161 ± 351 

Everolimo 4 ± 1 4 ± 1 4 ± 2 

Sirolimo 3 ± 1 4 ± 1 3 ± 1 

ISS na biópsia (mg/dia), 
media ± dp 

   

Prednisona 13 ± 10 15 ± 11 6 ± 3 

Tacrolimo 11 ± 6 11 ± 6 9 ± 6 

Ciclosporina  200 ± 96 180 ± 27 250 ± 212 

Azatioprina 148 ± 140 153 ± 145 103 ± 48 

Micofenolato 1182 ± 358 1240 ± 343 1020 ± 355 

Everolimo 4 ± 2 4 ± 1 4 ± 2 

Sirolimo 3 ± 1 4 ± 1 2 ± 0 
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Tabela 2.2.  Concentração sérica dos imunossupressores, em ng/ml. 

  Total Precoce Tardio 

ISS inicia (ng/ml)l, media ± sp       

Tacrolimo 9 ± 4 9 ± 4 9 ± 4 

Ciclosporina 120 ± 82 97 ± 68 233 ± 0 

Everolimo 5 ± 2 4 ± 1 8 ± 2 

Sirolimo 6 ± 3 6 ± 2 6 ± 4 

ISS na biópsia (ng/ml), media ± dp       

Tacrolimo 9 ± 4 9 ± 4 9 ± 4 

Ciclosporina 110 ± 80 97 ± 68 141 ± 130 

Everolimo 5 ± 2 4 ± 2 8 ± 2 

Sirolimo 5 ± 2 5 ± 3 5 ± 1 

4.3 Diagnóstico histológico 

4.3.1 Classificação de Banff 

Conforme a Tabela 3, no grupo Precoce, as rejeições do tipo TCMR 

predominaram (46%) e TCMR com presença de IFTA (fibrose intersticial e atrofia 

tubular, do inglês Interstitial Fibrosis and Tubular Atrophy) corresponderam a 14% da 

amostra; rejeições borderline com e sem presença de IFTA corresponderam à 

segunda maior parcela dos fenótipos (33%); rejeições com componente humoral 

(ABMR) corresponderam a 6% da amostra. Já no Tardio, a proporção de TCMR com 

e sem presença de IFTA foi semelhante (33%), demonstrando maior presença de 

lesões crônicas; as lesões borderline com e sem IFTA corresponderam a 25% dos 

fenótipos; as lesões com mecanismos mediados por anticorpos (ABMR) 

corresponderam a 5% dos casos. 

Tabela 3. Diagnóstico das biópsias de acordo com as categorias da 
Classificação de Banff 2017. 

Categoria de Banff 
Total Precoce Tardio 

n (%) n (%) n (%) 

ABMR 3 (1) 2 (1) 1 (2) 

ABMR + Borderline 3 (1) 3 (2) 0 

ABMR + TCMR 6 (2) 5 (3) 1 (2) 

ABMR + Borderline + IFTA 3 (1) 2 (1) 1 (2) 

Borderline 55 (22) 43 (22) 12 (20) 

Borderline + IFTA 24 (10) 21 (11) 3 (5) 

TCMR 108 (43) 88 (46) 20 (33) 
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TCMR + IFTA 47 (19) 27 (14) 20 (33) 

TCMR + Outros 2 (1) 1 (1) 1 (2) 

TCMR + IFTA + Outros 1 (0) 0 (0) 1 (2) 

Total (n) 252 192 60 

4.3.2 Escores de inflamação 

 

Através dos escores da Classificação de Banff, percebe-se no Gráfico 1 

inflamação dos túbulos (escore t, tubulitis) e do interstício (escore i, interstitial 

inflammation) de nível moderado a grave em mais de 50% em ambos os grupos.  Em 

mais de 30% dos casos do Tardio, há também inflamação de graus moderado e grave 

nas áreas de atrofia tubular e fibrose intersticial (escore i-IFTA, inflammation in the 

area of IFTA). O acometimento de vasos (escore v, intimal arteritis), glomérulos 

(escore g, glomerulitis) e capilares peritubulares (escores ptc, peritubular capillaritis), 

porém, ocorreu em menos de 20% das rejeições, o que pode ser explicado pela 

ausência de DSA nos transplantes realizados neste centro. Pela Tabela 7, pode-se 

perceber também que plasmócitos e edema intersticial estavam presentes em poucas 

biópsias, com proporção sutilmente maior no Tardio do que no Precoce: 10% e 6%; 

20% e 19%, respectivamente. 
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Gráfico 2. Incidência dos escores de inflamação de graus moderado a grave, de acordo com a 

Classificação de Banff, nos grupos Precoce e Tardio. 

  

 

 

Tabela 4. Incidência de inflamação de grau moderado a grave, conforme 

Classificação de Banff 2017 

Score de inflamação 
Total Precoce Tardio 

(N=252) (N=192) (N=60) 

g > 2 8,8% 9,4% 6,7% 

t > 2 61,9% 55,3% 83,3% 

i > 2 56,7% 55,7% 60,0% 

v > 2 15,1% 14,6% 16,7% 

ptc > 2 10,0% 8,9% 13,4% 
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i-IFTA > 2 14,4% 6,8% 39,0% 

Edema intersticial 19,0% 18,8% 20% 

Plasmócitos 7,1% 6,3% 10% 

 

4.3.3 Escores de cronicidade 

As alterações crônicas dos compartimentos estão nitidamente mais presentes 

nas biópsias do grupo Tardio, acometendo os túbulos (escore ct, tubular atrophy) e 

interstício (escore ci, interstitial fibrosis) de forma moderada a grave em mais de 50% 

das biópsias desse grupo. Lesões crônicas ao endotélio vascular (escore cv, vascular 

fibrous intimal thickening) também estão presentes em quase 30% do Tardio e em 

17% do Precoce. Lesões crônicas moderadas a graves nas estruturas glomerulares 

(escore cg, glomerular basement membrane double contours) e na matriz mesangial 

(escore mm, mesangial matrix expansion) não foram observadas em nenhum dos dois 

grupos. 

 

Gráfico 2. Incidência dos escores de cronicidade de graus moderado a grave, de acordo com 

a Classificação de Banff, nos grupos Precoce e Tardio. 
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Tabela 5. Incidência de alterações crônicas de grau moderado a grave, 
conforme Classificação de Banff 2017. 

Score de cronicidade 
0 a 12 meses 0 a 6 meses 6 a 12 meses 

(N=252) (N=192) (N=60) 

cg > 2 0,0% 0,0% 0,0% 

ct > 2 25,0% 15,6% 55,0% 

ci > 2 25,0% 15,6% 55,0% 

cv > 2 19,8% 17,2% 28,4% 

ah > 2 13,5% 12,5% 16,7% 

mm > 2 0,0% 0,0% 0,0% 

 

4.4 Tratamento das rejeições 

Os tratamentos predominantemente utilizados em ambos os grupos foi o de 

metilprednisolona (77% em Precoce e 83% em Tardio) e de timoglobulina (13% em 

Precoce e 8% em Tardio). Percebe-se a presença de tratamentos associados a 

plasmaférese apenas em poucos casos do Precoce. Tratamento com imunoglobulina 

intravenosa também foi pouco utilizado (dez casos), sendo apenas aplicado em dois 

casos de rejeição do Tardio.  

 

Tabela 6. Tratamentos utilizados para os episódios de rejeição. 

Tipos de tratamento, n (%) Total Precoce Tardio 

 (N=251) (N=191)  ͣ (N=60) 

Metilprednisolona 197 (78,4) 147 (77) 50 (83,3) 

Metilprednisolona + 
Timoglobulina 

10 (4,0) 8 (4,2) 2 (3,3) 

Metilprednisolona + 
Outros 

8 (3,2) 7 (3,7) 1 (1,7) 

Plasmaferese + IVIG 5 5 0 
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Plasmaferese + 
Thymoglobulina 

1 1 0 

IVIG 2 1 1 

Timoglobulina 30 (11,5) 25 (13,1) 5 (8,3) 

Timoglobulina + 
Outros 

2 (0,8) 2(1,0) 0 

Plasmaferese + IVIG 2 2 0 

Metilprednisolona + 
Timoglobulina + Plasmaferese 

1 (0,4) 1(0,5) 0 

Outros 2 (0,8) 1 (0,5) 1 (1,7) 

Plasmaferese + IVIG 1 1 0 

IVIG 1  1 

a: missing data of a transplant of 20-Mar-2015 

 

4.5 Função renal 

 

Previamente à biópsia, a função renal do grupo Precoce era nitidamente inferior 

à função do grupo Tardio. Após o tratamento, observou-se uma queda dos valores da 

creatinina no grupo Precoce; já no Tardio, a função renal após o tratamento 

demonstrou piora em relação à função basal previamente apresentada pelo paciente 

(antes da suspeita e diagnóstico de rejeição).  
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Gráfico 3. Valores de creatinina sérica pré-tratamento da rejeição (T1, T2 e T3) e pós-

tratamento (T4, T5 e T6), nos grupos Precoce e Tardio.  

 

 

Tabela 7. Valores de creatinina sérica dos transplantados, em mg/dl, pré-
tratamento e pós-tratamento da rejeição nos grupos Precoce e Tardio. 

  Total Precoce Tardio 

(N = 252) (N=192) (N=60) 

Creatinina pré-tratamento (mg/dl), 
média ± dp 

      

T1 4,57 ± 4,11 5,49 ± 4,30 1,62 ± 0,61 

T2 3,73 ± 4,01 4,36 ± 4,40 1,72 ± 0,62 

T3 3,71 ± 3,60 4,26 ± 3,95 1,94 ± 0,75 

Creatinina pós-tratamento (mg/dl), 
média ± dp (n=251) 

      

T4 2,16 ± 1,11 2,14 ± 1,15 2,23 ± 0,98 

T5 2,00 ± 0,83 1,93 ± 0,78 2,22 ± 0,92 

T6 2,03 ± 0,96 1,95 ± 0,90 2,29 ± 1,11 

 

4.6 Proteinúria 

Observando-se o gráfico de proteinúria, percebe-se que os valores antes e 

depois da rejeição são muito similares, tanto no Precoce quanto no Tardio, não 

havendo nenhuma mudança significativa na excreção de proteínas.  
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Tabela 8.  Valores de proteína na urina dos transplantados pré-tratamentos e 

pós tratamento da rejeição, em mg/l, nos grupos Precoce e Tardio.  
Total Precoce Tardio  

(N = 252) (N=192) (N=60) 

Proteinúria pré-
tratamento (mg/l), média 
± dp 

   

T1 1,05 ± 3,17 1,27 ± 3,71 0,50 ± 0,68 

T2 0,80 ± 1,39 0,86 ± 1,52 0,66 ± 1,01 

T3 0,72 ± 1,28 0,79 ± 1,41 0,56 ± 0,93 

Proteinúria pós-
tratamento (mg/l), média 
± dp 

   

T4 0,54 ± 0,89 0,55 ± 0,93 0,52 ± 0,71 

T5 0,50 ± 0,87 0,50 ± 0,93 0,50 ± 0,67 

T6 0,52 ± 0,79 0,50 ± 3,17 0,82 0,56 ± 0,70 

 

Gráfico 4.  Valores de proteinúria pré-tratamento e pós-tratamento da rejeição, nos grupos Precoce e 

Tardio.  

Precoce Tardio 
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5. DISCUSSÃO 

A incidência de rejeição no primeiro ano de transplante neste centro é baixa 

(aproximadamente 10%), sendo mais frequente nos primeiros meses após o 

procedimento. Tal incidência se deve à utilização de imunossupressores em 

combinações e concentrações adequadas, atingindo os níveis terapêuticos 

desejados, assim como à realização de transplantes em pacientes de baixo risco 

imunológico e, em sua maior parte, pouco sensibilizados.  

Foi possível observar que a incidência de rejeição não foi exclusiva de 

características demográficas específicas (nem de receptores, nem de doadores). 

Semelhantemente, as rejeições não foram mais incidentes em nenhum regime 

imunossupressor específico, sendo similares entre os grupos.  

Previamente à biópsia, a função renal do grupo Precoce era nitidamente inferior 

à função do grupo Tardio, o que era esperado mediante o curto tempo de transplante 

decorrido na maior parte dos casos do Precoce, quando a função renal ainda não 

havia atingido níveis desejáveis. Após o tratamento, percebeu-se uma queda dos 

valores da creatinina no Precoce, o que sugeriu um melhor prognóstico das rejeições 

que ocorreram nesse período. Já no Tardio, mesmo após o tratamento da rejeição, 

houve piora da função renal em relação à função prévia ao diagnóstico da rejeição.  

Esse declínio foi consequência do dano estrutural causado ao enxerto por meio 

de lesões crônicas e esclerosantes. De fato, há diversos estudos que demonstram 

que biópsias com maior grau de lesões crônicas e de inflamação nas áreas de IFTA, 

muito presentes no Tardio, estão associadas à redução na sobrevida do enxerto e a 

uma recuperação funcional deficiente. Ou seja, infiltrados inflamatórios nas áreas de 

IFTA têm pior prognóstico do que aqueles em que não há inflamação nessas áreas28.  

Além disso, outro fator que pode contribuir para o pior prognóstico das rejeições 

tardias é a demora em diagnosticar a rejeição e iniciar o seu tratamento, devido ao 

maior intervalo entre as consultas médicas a partir dos três meses de transplante, 

 
28 MENGEL, M. et al, Scoring total inflammation is superior to the current banff inflammation score in 
predicting outcome and the degree of molecular disturbance in renal allografts, American Journal of 
Transplantation, v. 9, n. 8, p. 1859–1867, 2009; MENGEL, M. et al, Molecular correlates of scarring in kidney 
transplants: The emergence of mast cell transcripts, American Journal of Transplantation, v. 9, n. 1, p. 169–
178, 2009. 
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quando o paciente começa a comparecer às consultas e a realizar exames 

laboratoriais apenas mensalmente. 

A ausência de alterações significativas nos níveis de proteinúria indicam que, 

embora haja o acometimento crônico de muitas estruturas vistas na biópsia, essas 

rejeições ainda não sugerem nefropatia crônica do enxerto. 

A imunossupressão utilizada pela maior parte de Precoce e Tardio no momento 

da biópsia era similar, sendo que Precoce representa a maior parcela em cada um 

dos regimes, à exceção do que é composto apenas por tacrolimo e prednisona, em 

que a maior parte dos pacientes pertencia ao Tardio (68%). A ausência de uma 

terceira droga imunossupressora pode evidenciar menores níveis de 

imunossupressão e, consequentemente, maior risco de rejeição. De forma 

semelhante, a dose de micofenolato utilizada em ambos os grupos é menor do que a 

preconizada de 2 g/dia, especialmente no Tardio, o que pode significar menor 

imunossupressão do que o desejável. Essa redução de micofenolato se deve aos 

eventos adversos gastrointestinais, ou de leucopenia, ou de infecções oportunistas 

que ocorrem em demasia em alguns pacientes, tornando necessária a redução da 

dose dessa droga. Ademais, em ambos os grupos, os regimes imunossupressores 

utilizados estavam dentro dos padrões de tratamento preconizados, em 

concentrações ideais em nível terapêutico. 

Em uma população adulta, de baixo risco imunológico, receptora de 

transplantes de doadores falecidos ou vivos, em uso de imunossupressão adequada 

e com baixos índices de rejeição, as lesões tardias demonstraram histologicamente 

maiores níveis de inflamação dos compartimentos tubular e intersticial, além de mais 

altos níveis de degeneração e alterações crônicas nesses compartimentos do que as 

rejeições precoces. Todos esses achados estão de acordo com a baixa recuperação 

da função renal após episódios de rejeição tardia, o que pode contribuir para o pior 

prognóstico desses eventos.  
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