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RESUMO 

 

Introdução: A estenose da artéria do rim transplantado (EART) é a principal 

complicação vascular do transplante renal. Para fins de pesquisa e tratamento, 

diversos autores consideram a estenose crítica da artéria renal como aquela maior 

que 50%, sendo indicada intervenção percutânea (quando possível), neste cenário. 

Entretanto, não há relatos na literatura atual sobre a evolução de longo prazo de 

pacientes com estenose inferior a 50%. 

Métodos: Estudo retrospectivo de todos os pacientes que realizaram 

transplante renal e apresentaram suspeita de EART com grau de estenose menor que 

50%, independente de idade, e encaminhados ao Hospital São Paulo à realização de 

angiografia renal no período entre janeiro de 2006 e janeiro de 2015. 

Resultados: Foram realizados, neste período, 6.829 transplantes renais, 313 

pacientes tiveram suspeita de EART, dos quais 54 apresentaram estenose não 

significativa, ou seja, menor que 50%. A média de idade foi de 35,93 anos, o gênero 

predominante foi masculino, sendo a maioria dos indivíduos (94,4%) submetida à 

diálise antes do transplante. Os transplantes na maioria dos casos neste grupo 

ocorreram de doador falecido (66,7%). O tempo entre o transplante e a angiografia se 

deu em menos de um ano em 79,6% dos pacientes e todos apresentaram EART. 

Níveis de Creatinina, PAS, PAD e a taxa de filtração glomerular apresentaram melhora 

em longo prazo. Os desfechos encontrados foram óbito em 7,4% dos pacientes e 

perda renal em 20,4%. 

Conclusão: A angiografia é o método padrão ouro para diagnosticar a EART. 

Idade, sexo e grupo étnico dos pacientes são fatores que não interferiram na 

frequência de estenose de artéria renal. Os desfechos mostraram que em longo prazo 

a maioria dos pacientes evoluiu bem, e apresentou melhora na qualidade de vida e na 

função renal, apesar de haver casos de óbitos e perda renal. 

 

Palavras-Chave: Transplante renal, estenose da artéria do rim transplantado, EART, 

estenose não significativa, angiografia. 
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ABSTRACT 

 

Background: Transplant Renal Artery Stenosis (TRAS) is the main vascular 

complication of kidney transplantation. For research and treatment purposes, several 

authors consider critical renal artery stenosis to be greater than 50%, and 

percutaneous intervention is indicated in this scenario. However, there are no reports 

in the current literature on the evolution of patients with less than 50% stenosis. 

Method: Retrospective study includes data from all patients that were submitted 

to kidney transplantation and were suspected TRAS after transplantation with stenosis 

under 50% independent from age, who were referred for angiography at Hospital do 

Rim between January 2007 and December 2014.  

Results: During this period, 6,829 kidney transplants were performed at Hospital 

do Rim, 313 of them had clinical suspicion of TRAS and 54 are those who presented 

no-significant stenosis, that is, less than 50%. The average age was 35.93 years, the 

predominant gender was male, and most individuals (94.4%) were submitted to 

dialysis before transplantation. Transplants, in most cases in this group, occurred from 

a cadaver donor, 66.7%. The time between transplantation and angiography was less 

than one year in 79.6% of patients and all presented TRAS. Creatinine levels, SBP, 

DBP and the glomerular filtration rate improved over the long term. The outcomes 

found were death in 7,4% of patients and renal loss in 20,4%. 

Conclusion: Angiography is the gold standard method for diagnosing TRAS and 

its degrees. Age, sex, and ethnic group of patients are factors that did not interfere with 

the frequency of renal artery stenosis. The outcomes showed that in the long term most 

patients evolve well, and have improved quality of life and kidney function, although 

there are cases of death and kidney loss. 

 

Key words: Kidney transplantation, transplant renal artery stenosis, TRAS, non-

significant stenosis, angiography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tratamento padrão para os pacientes com doença renal crônica (DRC) 

terminal é o transplante renal por reduzir a mortalidade e a morbidade dos pacientes 

acometidos por essa doença1. Algumas complicações do transplante renal podem 

ocorrer com esses pacientes e diversas evoluções podem ser identificadas como 

disfunção do enxerto e hipertensão de difícil controle. A estenose da artéria do rim 

transplantado (EART) é a principal complicação vascular do transplante renal2. A 

incidência de EART acorre entre o 3º mês e o 2º ano pós-transplante e varia de 1 a 

23% dependendo das técnicas de diagnóstico e definições utilizadas3. No entanto 

poderá apresentar-se em qualquer momento, com hipertensão refratária e/ou 

disfunção do enxerto na ausência de rejeição, obstrução ureteral ou infecção4. Os 

fatores atribuídos à EART podem ser devido à lesão provocada pelo clamp vascular, 

técnica de sutura incorreta ou inflamação fibrótica ao material da sutura5, ou ainda 

rejeição ao enxerto, infecção por citomegalovírus (CMV) e enxerto de doador 

falecido6,7 sendo esses dois últimos fatores controversos na literatura8. A EART tardia 

está relacionada à aterosclerose progressiva8. 

O diagnóstico da EART é realizado através de diversos exames, pois apenas 

parâmetros clínicos não garantem confiabilidade ao se monitorar a perfusão renal. 

Assim, torna-se necessário avaliar as manifestações clínicas somadas aos exames 

complementares, como a creatinina sérica, ultrassonografia Doppler (US Doppler), 

angiotomografia, angioressonância etc9. Dependendo da probabilidade clínica de 

EART, pode-se optar por diferentes métodos complementares, sendo a 

Ultrassonografia com Doppler colorido mais utilizada por apresentar a vantagem de 

ser de fácil acesso e baixo custo e não utilizar contraste, sendo limitada pela 

dependência do examinador. O diagnóstico de suspeita de EART com US Doppler 

ocorre quando a velocidade de pico sistólico (VPS) é acima de 200 cm/s, e caso o 

VPS < 180 cm/s exclui-se a hipótese de estenose hemodinamicamente significativa, 

sendo, portanto não indicada nenhum exame invasivo4. A tomografia 

computadorizada também serve como método de diagnóstico de EART, tendo o 

inconveniente do uso de contraste iodado10. A ressonância nuclear magnética é 

superior à tomografia para o diagnóstico da EART, porém apresentando custo mais 

elevado11,12. 
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Angiografia se refere a intervenção percutânea 
Perda Renal refere-se à perda do enxerto 
 

A EART define-se como uma doença de etiologia multivariada, que acomete a 

vasculatura da artéria do rim transplantado, o que determina graus de estenose, desde 

a sua origem até sua porção hilar. Clinicamente apresenta-se como hipertensão 

renovascular e doença isquêmica renal, levando às complicações sistêmicas de longo 

prazo13,14. Essa patologia associa-se a um maior risco cardiovascular e à elevação da 

mortalidade15,16. Para fins de pesquisa e tratamento, diversos autores consideram a 

estenose crítica da artéria renal como aquela maior que 50%17,18, sendo indicada 

intervenção percutânea quando possível. Entretanto, não há relatos na literatura atual 

sobre a evolução de pacientes com estenose inferior a 50%. 

O Hospital do Rim e Hipertensão, órgão ligado à Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp), é o líder mundial de transplantes renais, fazendo uma média de 1000 

transplantes/ano nos últimos anos26. Desde 2006 até janeiro de 2015, os pacientes 

com suspeita de EART foram encaminhados à realização de angiografia na 

Hemodinâmica do Hospital São Paulo. 

Desta forma, por se tratar de um centro de excelência com a maior casuística 

de pacientes com transplante renal do Mundo, este estudo teve o intuito de avaliar de 

forma retrospectiva todos os pacientes que foram encaminhados ao nosso serviço 

com suspeita de EART submetidos à angiografia e apresentavam grau de estenose 

menor que 50%. 

Além disso, por se tratar dos dados epidemiológicos sobre o número de 

transplante renal e as complicações advindas dele, no Brasil e no mundo, temos um 

evidente problema grave de saúde pública. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Principal: 

  Avaliar os desfechos clínicos tardios de pacientes com estenose não 

significativa da artéria do rim transplantado, a valia de se usar angiografia para 

diagnóstico da EART e a evolução da qualidade de vida dos pacientes deste estudo. 

 

2.2. Objetivos Secundários: 

 

- Taxas de creatinina no seguimento de um ano. 

- Taxa de filtração glomerular no seguimento de um ano. 

- Pressão arterial sistólica no seguimento de um ano. 

- Pressão arterial diastólica no seguimento de um ano. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Insuficiência Renal e Transplante Renal 

O rim, quando apresenta problemas deixa de desenvolver suas funções 

corretamente e para que essa falha seja solucionada podem ser adotadas medidas 

medicamentosas e dietéticas, em casos mais leves, ou substituição da função renal, 

em casos mais severos como exemplo, através de diálise ou transplante renal. As 

doenças que podem levar um indivíduo ao transplante renal são: infecções urinárias 

de repetição, hipertensão arterial, diabetes, calculose renal, nefrites e má formação 

do aparelho urinário, porém todas essas doenças podem se precoce e corretamente 

tratadas, evitar a evolução para doença terminal dos rins19. 

O crescimento mundial do número de pacientes com doença renal crônica (DRC) 

tem alcançado proporções epidêmicas nas últimas décadas. Os pacientes com 

insuficiência renal crônica terminal (IRCT), somente sobrevivem com a utilização de 

métodos de filtragem artificial do sangue:  diálise (diálise peritoneal ou hemodiálise) 

ou com a realização do transplante renal. Essas terapias de substituição renal (TRS) 

são procedimentos considerados de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). O transplante renal é o tratamento de escolha para pacientes com IRCT que 

não apresentem contraindicações para realizá-lo, oferecendo melhor sobrevida, 

qualidade de vida e sendo mais custo-efetivo do que a diálise1,33,94. Atualmente, o 

Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo, pagando mais de 

95% das cirurgias realizadas93. 

A insuficiência renal crônica (IRC) descreve o estágio onde há disfunção renal, 

avaliada pela taxa de filtração glomerular calculada a partir da depuração da creatinina 

endógena que pode apresentar uma variação de leve a grave20. Nos Estados Unidos, 

a IRC é, em indivíduos adultos, causa significativa de morbidade e mortalidade, e em 

1993 a incidência do tratamento da fase terminal da insuficiência renal foi de 210 por 

milhão de população por ano21. Na maioria das formas de IRC, independente da lesão 

primária, a função renal declina e evolui para perda total do rim 22,23. 

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país que realiza mais transplante renal 

no mundo (cerca de 6.000 Txs renais ao ano), atrás dos Estados Unidos com cerca 
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de 20.000 ao ano. Infelizmente esse número é baixo e estamos em 25º colocado 

dentre os países com mais doadores (vivos + falecidos), com isso não capaz de suprir 

a demanda do país. Mesmo com quase 6.000 transplantes renais ao ano (e uma 

mortalidade de 1.300 pacientes aguardando em fila) a entrada de novos pacientes é 

cerca de 10.000 ao ano. Estima-se que existam cerca de 130.000 pacientes em diálise 

no Brasil e que cerca de 30.000 deles estão inscritos em programa de transplante 

renal em algum serviço habilitado (22.000 ativos em lista – habilitados ao Tx renal)19. 

O transplante renal é considerado a mais completa alternativa de substituição da 

função renal e é um tratamento para quem sofre de doença renal crônica avançada, 

apresentando como principal vantagem a melhor qualidade de vida do paciente por 

dar mais liberdade à rotina do paciente24. O transplante renal vislumbra proporcionar 

uma condição social e biológica mais aceitável, pois o desenvolvimento da técnica 

terapêutica tem elevado a qualidade de vida dos transplantados a um nível tão 

satisfatório, que sucede a possibilidade de uma nova vida25.  

As complicações vasculares são pouco frequentes, nos transplantes renais. 

Permanecem, entretanto, como uma das maiores causas de morbidade, 

ocasionalmente resultando em disfunção do enxerto renal, retirada do enxerto ou 

morte do receptor8. 

 

3.2. Estenose da Artéria do Rim Transplantado 

A EART acomete a vasculatura arterial renal, o que determina diversos graus 

de estenose, desde a sua origem até sua porção hilar. As causas de estenose da 

artéria renal são: sutura inapropriada por falha técnica, lesão intimal durante a 

perfusão do enxerto ou durante a realização do implante, comprimento excessivo da 

artéria renal e torção ou tensão no local da sutura1,4,-6,32. Aterosclerose e fibrose no 

local da anastomose também são causas de estenose da artéria renal e ocorrem 

geralmente, em um período mais tardio após o transplante8. 

A EART Pode ser classificada em proximal à anastomose (devido à doença 

aterosclerótica na artéria receptora), no local da anastomose (local mais frequente de 

estenose), ou distal ao local da anastomose (na artéria renal doada). A estenose no 

local da anastomose pode ser consequente à falha técnica e/ou fibrose pós-
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operatória. A etiologia da estenose distal ao local da anastomose é pouco clara, mas 

pode ser relacionada a dano mecânico ou imunológico17,26. 

A prevalência da EART ocorre em média em 3,7% dos casos26 e pode 

manifestar-se tão cedo como dois dias e tão tarde como dois anos após o transplante. 

O grau de estenose é considerado significante se comprometer mais que 50% da luz 

arterial. Recentemente, a angioressonância com gadolíneo tem permitido uma 

avaliação não invasiva e com eficácia comparável à da arteriografia renal 

convencional27,28. O USG Doppler é útil como screening, podendo mostrar aumento 

da velocidade do fluxo sangüíneo29. O teste com captopril, com dosagem da renina 

pode ser um método auxiliar no diagnóstico da estenose da artéria renal do rim 

transplantado17,30. 

A estenose da artéria do rim transplantado (EART) é a complicação vascular 

mais frequente do transplante renal. O diagnóstico é realizado através da arteriografia 

e o tratamento consiste na angioplastia transluminal percutânea (ATP), nos casos de 

estenose significativa, ou mais raramente cirurgia. Em se tratando de estenose não 

significativa, o tratamento é conservador17,18.  

 

3.3. Tratamento da Estenose da Artéria do Rim Transplantado 

 A terapia vai depender da localização, do grau da estenose e da complexidade. 

Em casos leves pode ser adotada uma terapia conservadora em que a pressão arterial 

pode ser controlada com medicamentos e o nível de creatinina se mantém estável e 

< 3 mg/dl. Em casos mais graves, ou seja, com estenose maior que 50%, adota-se a 

dilatação intraluminal com balão e a colocação de um stent, sendo a principal escolhe 

para a maioria dos pacientes, especialmente recomendada nos casos de estenose 

localizada e distando >1 cm da anastomose. A cirurgia é reservada para as lesões 

envolvendo a anastomose, ou nas proximidades desta, e nos casos de estenose 

precoce da artéria renal17,18. 

A arteriografia do rim transplantado é o padrão “ouro” para o diagnóstico da 

EART33. Porém apresenta a necessidade do uso de altos volumes de contraste, o que 

pode precipitar insuficiência renal aguda, particularmente em pacientes que já cursam 

com disfunção renal34. A angiografia rotacional tridimensional (3D-RA) surge como 
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uma ferramenta auxiliar que pode minimizar os efeitos deletérios do contraste35. 

Souza et al. avaliaram imagens de 3D-RA e compararam com as imagens da 

angiografia convencional31. As medidas obtidas pela 3D-RA apresentaram forte 

correlação com as medidas feitas pela angiografia convencional, demonstrando 

acurácia equivalente, sem a necessidade de projeções adicionais, auxiliando à 

execução da intervenção. Neste estudo, foram utilizados somente 40 ml de contraste 

para aquisição das imagens, quantidade significativamente inferior ao utilizado nas 

angiografias convencionais.  

As complicações advindas da arteriografia do rim transplantado são 

hematomas no sítio de punção, pseudoaneurisma, tromboembolismo, fístulas artério-

venosas, dissecção da artéria ilíaca, dissecção da artéria do enxerto, ocorrendo no 

total em menos de 10% dos casos36. Devido aos riscos substanciais e aos elevados 

custos, a arteriografia não pode ser considerado um método de screening, somente 

sendo indicada quando uma estenose é suspeitada com base em exames não 

invasivos4. 

A intervenção percutânea tem sido o método de escolha para o tratamento da 

EART com resultados satisfatórios e poucas complicações a curto prazo, sendo sua 

eficácia demostrada, principalmente quando utilizados stents, nas diversas séries de 

casos publicados na literatura37-41. No entanto, há poucos dados de intervenção de 

longo prazo, demostrando redução de mortalidade e preservação do enxerto. 

Hurst et al. avaliaram dados do USRDS (United States Renal Data System) de 

2000-2005 e não encontraram diferenças em termos de mortalidade ou perda renal 

de pacientes submetidos à angioplastia da EART (145 pacientes) comparados aos 

que somente fizeram tratamento clínico (678 pacientes)8. 

  Numa revisão sistemática recentemente publicada, Ngo et al.42 demonstraram 

que a intervenção percutânea com ou sem stent foi efetiva no tratamento da EART, 

com resultados favoráveis em termos de sucesso técnico (acima de 90%), sucesso 

clínico, patência do enxerto a longo prazo, com poucas complicações sérias descritas.  

No entanto, os autores relatam a ausência de estudos robustos bem desenhados, 

randomizados, sendo a maior parte séries retrospectiva de um único centro com baixa 

casuística. Os achados positivos dessa revisão contrastam com os resultados 
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encontrados no tratamento da estenose da artéria renal nativa, onde a 

revascularização com stents não mostrou benefício em pacientes com doença 

renovascular aterosclerótica quando comparados ao tratamento medicamentoso13. 

Neste mesmo artigo, os autores descrevem a inconsistência e a falta de padronização 

na metodologia na definição dos resultados da intervenção na EART. 

A despeito de não ter estudos randomizados, a intervenção parece ser opção 

de tratamento. Até o presente momento não há estudos de longo prazo na literatura 

para se avaliar o comportamento de pacientes com estenose não significativa, e diante 

do exposto, assim como é necessário avaliar estenoses significativas, suas 

intervenções e evoluções, questiona-se os desfechos e a importância de avaliar 

pacientes com estenose menor que 50%, e como se deu sua evolução.  
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4. METODOLOGIA  

 

4.1.  Seleção de Pacientes 

Estudo retrospectivo de todos os pacientes que realizaram transplante renal e 

apresentaram suspeita de EART após o transplante, independente de idade, e 

encaminhados ao Hospital São Paulo à realização de angiografia renal no período 

entre 2006 e 2015.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP/HSP 

através do parecer consubstanciado nº 4.098.877, registrado na Plataforma Brasil sob 

o CAEE nº 52533616.8.0000.5505. 

 

4.2. Critérios de inclusão: 

- Pacientes submetidos ao transplante renal com suspeita de EART e 

encaminhados à angiografia da artéria do rim transplantado apresentando grau de 

estenose menor que 50% de acordo com o exame de angiografia. 

          

4.3. Critérios de exclusão: 

      - Pacientes com estenose acima de 50%. 

      - Pacientes que não apresentaram nenhum grau de estenose. 

 

4.4. Desfechos 

 Os desfechos foram definidos como óbito por todas as causas, óbito por doença 

cardiovascular e perda renal definida como retorno do paciente à dialise no 

seguimento de longo prazo. 

 

4.5. Período de Seguimento 

 O período médio de seguimento desta coorte foi de 91 meses (60-144), 

ou seja, 8,5 anos, no período de janeiro de 2007 a janeiro de 2019. Os dados foram 

coletados e armazenados na plataforma Redcap. 
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4.6. Análise Estatística 

Foi utilizado método de imputação múltipla dos dados (mice package in R) para 

lidar com os valores ausentes. Usamos um modelo de correspondência média 

preditiva para variáveis numéricas, regressão logística para variáveis binárias (com 2 

níveis) e regressão politômica bayesiana para variáveis de fator (> = 2 níveis). As 

variáveis preditoras no modelo de imputação incluíram: peso (kg), altura (cm), tempo 

de diálise (meses), classe HLA, hipertensão (%), nefropatia hipertensiva prévia (%), 

nefropatia diabética prévia (%), glomerulonefrite prévia ( %), Outros diagnósticos 

anteriores (%), Causa desconhecida anterior de DRC (%), Tipo de doador (%), Tempo 

de isquemia fria (h), Tempo desde o transplante (meses), Tratamento para rejeição 

(%), Creatinina na linha de base , 1 mês e 1 ano (mg / dL), Taxa de filtração glomerular 

(TFG) na consulta inicial, 1 mês e 1 ano (mg / dL), PAS na consulta inicial, 1 mês e 1 

ano (mmHg), PAD na consulta inicial, 1 mês e 1 ano (mmHg) e VPS na linha de base 

e pós-procedimento. 

Entre as variáveis disponíveis no conjunto de dados, conforme mostrado na 

Figura Suplementar S1, peso, creatinina na linha de base, TIF, VPS, tempo desde o 

transplante, o tratamento para rejeição teve frequência de VM entre 2 e 6%; HLA, PAS 

e PAD na linha de base e PAD no 1 mês teve frequência de VM entre 10 e 15%; TFG 

em 1 mês e 1 ano, TAV e altura tiveram frequência de VM entre 25 e 30%, PAS em 1 

ano de acompanhamento teve frequência de VM de 45% e VPS pós-procedimento 

teve frequência de VM de 54%. Valores imputados, distribuição residual e coeficientes 

de convergência foram verificados. Não foram imputados valores ausentes para os 

resultados clínicos. A etapa de imputação resultou em 5 conjuntos de dados 

completos, cada um dos quais contendo diferentes estimativas dos valores ausentes 

para todos os 54 pacientes na coorte EART. Após a imputação, foi reunido e mesclado 

todos os 5 conjuntos de dados para realizar regressões logísticas graduais. 

As análises estatísticas incluíram uma série de modelos de regressão logística 

para prever o desfecho combinado de morte, perda renal ou retransplante como 

desfecho principal, usando o odds ratio e intervalos de confiança de 95% para estimar 

o risco relativo. Nossos modelos de regressão foram construídos usando uma 

abordagem stepwise, limitando de 2 a 3 variáveis por etapa ou por modelo. Também 
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foi avaliada a capacidade discriminatória dos modelos usando a área sob a curva 

(AUC) da curva de característica do operador-receptor (ROC). Selecionamos as 

variáveis com maior R2 parcial para o respectivo desfecho entre aquelas com alta 

colinearidade (intervariável R2> 0,25 ou fator de inflação da variância> 10). 

Os dados normalmente distribuídos foram apresentados como média ± SD e 

os dados distorcidos como mediana [interquartile range (IQR)]. A normalidade da 

distribuição e as variâncias foram verificadas usando histogramas, teste de 

Kolmogorov-Smirnoff, gráficos de probabilidade normal e gráficos de dispersão 

residual. O Chi-square ou Mann-Whitney ou two-tailed t-tests foram usados para 

comparação dos dados de linha de base. Valores de p <0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. As análises foram realizadas usando R [v4.0.0]. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Características da população  

 

 Dos 313 pacientes coletados e armazenados na plataforma Redcap, 54 

indivíduos apresentaram grau de estenose inferior a 50% e acima de 10%. A média 

de idade foi de 35,93 anos, com a idade variando de 14 a 68 anos. Os pacientes foram 

categorizados nas seguintes faixas etárias, de acordo com o gráfico abaixo. 

 

   Gráfico 01 – Faixa Etária 

 

 O gênero masculino foi predominante, sendo encontrado em 81,50% dos 

pacientes. A etnia branca com 40,70% seguido de pardos com 35,20% e pacientes 

que realizavam diálise em 94,4% dos pacientes estudados. Destes, 96% foram 

pacientes submetidos à hemodiálise, 2% submetidos à diálise peritoneal e 2% ao 

tratamento conservador, sendo o tempo médio de diálise de 33 meses.  
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          Gráfico 02 – Gênero  

            

             Gráfico 03 - Etnias 

             

          

     Gráfico 04 – Tipo de Diálise 
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Do total de pacientes, 79,6% tiveram diagnóstico de hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), enquanto apenas 27,8% tiveram diagnóstico confirmado de 

diabetes mellitus (DM) e 9,3% diagnóstico de dislipidemia. Tabagismo foi 

encontrado em 5,6% dos pacientes da amostra. A sorologia para EBV foi relatado 

em 13,9% dos pacientes, enquanto a sorologia para CMV foi encontrada em 

90,4%.  32,1% dos pacientes fez profilaxia para CMV.  

As doenças de base encontradas foram de acordo com a tabela abaixo: 

 

              Tabela 01- Doenças de Base 

Variável                                                       % 

Nefropatia Hipertensiva                           7,4  

Nefropatia Diabética                               14,8 

Rins Policísticos                                       5,6 

Glomerulonefrite                                      16,7 

DM + HAS                                                 7,4 

HAS + Glomerulonefrite                            1,8 

Indeterminada                                          35,2 

Outras                                                      11,1 

 

 Outras doenças de base encontradas foram infecção do trato urinário de 

repetição em 1,9% dos pacientes, malformação renal em 1,9%, pielonefrite de 

repetição 1,9%, válvula uretral posterior (VUP) 1,9% e indeterminada em 3,5%.  

  Dos 54 pacientes, apenas um tinha realizado um novo transplante. Os 

pacientes receberam rins de doadores falecidos em 66,7% dos casos, e 33,3% de 

doadores vivos. As causas de óbito dos doadores falecidos estão mostradas no 

gráfico 05. 
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        Gráfico 05 – Óbito do Doador 

       

O tipo sanguíneo dos pacientes foi majoritariamente O em 40,7% dos pacientes 

estudados, seguido do tipo A em 27,8%, do tipo B em 13,0% e, por fim, o tipo AB 

em 5,6%. Está informação não foi descrita em 13,0% dos pacientes. De acordo 

com o fator RH destes pacientes, em 29,6% o fator era RH+, em 5,60% RH- e em 

64,80% esta informação não estava relatada. Dezessete pacientes (33,3%) 

receberam concentrado de hemácias previamente ao transplante. 

 O tipo de enxerto foi, na maioria dos pacientes estudados, Gregoir, sendo alto 

o índice de casos NA nesta categoria, como se detalha no gráfico abaixo. 

      Gráfico 06 – Tipo Enxerto 
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 As datas de transplante dos pacientes estudados se deram entre 2003 e 2014, 

sendo o ano de 2012 com maior número de transplantes realizados, totalizando 10 

Txs no ano. Os indivíduos que fizeram tratamento ou apresentaram rejeição do 

transplante foram 34,6% do total de pacientes. Apenas 3,9% dos pacientes 

mantiveram o tabagismo após o transplante e a angiografia. 

 

 5.2. Medicações Base dos Pacientes 

Dos 43 pacientes diagnosticados com HAS deste estudo, 100% faziam uso de 

medicamentos. A classe medicamentosa com maior uso entre os pacientes estudados 

foi a de BCC 46,3%%, seguida de BB 38,9% e de IECA 31,5%, como mostra o gráfico 

a seguir. 

 

Gráfico 07 – Medicamentos para HAS 

 

 

 De acordo com a quantidade de medicamentos usada por cada paciente, nota-

se que a maioria dos indivíduos estudados fazia uso de pelo menos dois 

medicamentos associados, e um número considerável utilizava quatro ou mais 

medicações associadas, como mostra o gráfico abaixo. 
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       Gráfico 08 – Quantidade de medicamentos para HAS  

 

Dos 15 pacientes diabéticos, apenas 6,70% não utilizava nenhuma medicação 

específica para doença, enquanto o restante dos indivíduos estudados fazia uso de 

insulina ou hipoglicemiantes orais e a associação entre ambos, de acordo com o 

gráfico a seguir. 

 

       Gráfico 09 Medicamentos para DM 

  

Os pacientes com diagnóstico positivo para dislipidemia foram cinco do total, e 

destes apenas três utilizavam medicamentos de controle. Dois faziam uso de 

sinvastatina 66,7% e o outro a informação não foi descrita.  
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O esquema de imunossupressão utilizado nos pacientes do estudo foram 

quatro diferentes associações de medicamentos, como vemos no gráfico a seguir. 

Gráfico 10 – Esquema de ISS 

 

 A prednisona associada a outras medicações, foi o único medicamento utilizado 

em todos os pacientes, enquanto as associações medicamentosas envolvendo 

tacrolimus foram as mais utilizadas nos pacientes do que as que envolviam 

ciclosporina. Já na escolha entre azatioprina e micofenolato para associar a outros 

ISS, azatioprina aparece em maior número de pacientes, independente da 

associação. 

 

5.3. Dados Angiográficos                                                                                                                

 As datas das angiografias realizadas pelos pacientes deste estudo foram entre 

2007 e 2014, sendo o ano com maior número de angiografias o ano de 2011 com nove 

no total, seguido por sete ao ano nos anos de 2008, 2012 e 2013. O tempo entre 

transplante e angiografia se deu, majoritariamente, em menos de um ano com 79,6% 

dos pacientes. 

Os pacientes que tiveram suspeita de EART foram 100%, e os que fizeram a 

ultrassonografia de Doppler, 96,3% do total de pacientes. Os valores de velocidade 

do pico sistólico (VPS) se encontram na tabela abaixo 
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Tabela 02 – Velocidade Pico Sistólico (VPS) Pré Angiografia 

      Variavel                                                   N                                            %    

        Normal 

      até 200 cm/s                                            2                                            3,7                                        

        Elevado 

    201 a 300cm/s                                           5                                            9,3 

    301 a 400 cm/s                                          22                                          40,7 

    401 a 500 cm/s                                          10                                          18,5 

    501 a 600 cm/s                                          7                                            13 

    ≥601 cm/s                                                  3                                            5,6 

       NA                                                        5                                            9,3 

  

Após a angiografia, apenas 37% dos indivíduos deste estudo realizaram nova 

ultrassonografia de Doppler, e os valores de VPS destes pacientes foram, de acordo 

com a tabela abaixo. 

 

 Tabela 03 - Velocidade Pico Sistólico (VPS) Após Angiografia 

Variável           N                                 % 

Normal 

até 200 cm/s 
          7                                 35% 

Elevados 
          9                                45% 

> 200 cm/s 

    NA           4                                 20% 

 

Os pacientes que realizaram Angio TC foram 31,2%, Angio RM 0%, Angio 2D 

96% e Angio 3D 52%. Com todos esses exames, confirma-se que 100% dos pacientes 

apresentavam alguma porcentagem de estenose da artéria do rim transplantado. A 
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tabela abaixo mostra o número de pacientes por grau de estenose encontrada nos 

indivíduos estudados. 

Tabela 04 – Taxa de Estenose da Artéria do Rim Transplantado Pré Angiografia 

 

O local da maioria das estenoses foi o óstio da artéria renal em 57,4% dos 

pacientes, enquanto em 40,7% apresentaram estenose no corpo da artéria renal e 

apenas em 1,9% foram achados estenose na artéria Ilíaca.  Estenoses na artéria polar 

e nos ramos da artéria renal não foram encontradas em nenhum paciente. Quanto aos 

tipos de estenose concêntrica foram encontradas em 14,8% dos indivíduos estudados 

e difusa em 1,9%. Estenose excêntrica não foi encontrada em nenhum dos casos. 

Os níveis de creatinina encontrados nesses pacientes antes e após um mês e 

um ano da angiografia se dão de acordo com a tabela a seguir, onde nota-se que com 

o passar do tempo os níveis de creatinina estiveram mais perto dos valores normais 

e limítrofes, referindo melhora no quadro do paciente, mostrando não haver piora da 

função renal. Além disso, o baixo volume de contraste, bem como o bom preparo pré 

e pós angiografia garantem esses resultados. 

 

Tabela 05 – Níveis de Creatinina 

Variável 
N/% 

Pré Angiografia 
N/% N/% 

            Variável                                             N 

               10%                                             02 

               20%                                             11 

               29%                                             01 

               30%                                             29 

               40%                                             10 

               46%                                             01 
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Após 01 mês da 

Angiografia 

Após 01 ano da 

Angiografia 

Normal 

até 1,20 mg/dL 
02/3,7 06/11,1 

 

08/14,7 

 
 

Limítrofe 

1,21 a 1,29 mg/dL 
03/5,6 02/3,7 03/5,6 

 

Elevados 
  

 

 
 

1,30 a 2,09 mg/dL 29/53,7 30/55,7                   
 

29/53,7 
 

2,10 a 3,09 mg/dL 11/20,4 10/18,5 

 
 

6/11,1 
 

  

3,10 a 4,09 mg/dL 04/7,4 20/3,7 
03/5,6 

 
 

4,10 a 5,09 mg/dL 01/1,8 0/0 

 

             0/0 

 
 

5,10 a 6,09 mg/dL 2/3,7 0/0 

 

02/3,7 

 
 

6,10 a 7,09 mg/dL 0/0 01/1,8 

 

0/0 

 
 

≥ 7,10 mg/dL 0/0 01/1,8 

 

0/0 

 
 

        NA 02/3,7 02/3,7 03/5,6 
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A pressão arterial sistólica apresentou os seguintes valores médios: antes da 

angiografia 144mmHg, após um mês 138,98 mmHg e após um ano 130 mmHg. Os 

valores de PAS se deram, como um todo, de acordo com a tabela abaixo. 

 

Tabela 06 Pressão Arterial Sistólica - PAS 

          Variável 

 
N/% 

Pré Angiografia 

 

 

 
 

N/% 

Após 01 mês da 

Angiografia 

N/% 

Após 01 ano da 

Angiografia 

90 mmHg  0/0   0/0 01/1,8  

100 mmHg  01/1,8   01/1,8   

 
     02/3,7 

 

 

110 mmHg  05/9,3   05/9,3   

 
04/7,4 

 

120 mmHg  04/7,4   09/16,7   

 
10/18,5 

 

130 mmHg  08/14,8   11/20,4   

 
05/9,3 

 

140 mmHg  14/25,9   10/18,5   
07/13 

 

150 mmHg  04/7,4   05/9,3   

 
04/7,4 

 
160 mmHg  05/9,3   08/14,8   03/5,6 

170 mmHg  05/9,3   02/3,7   

 
0/0 

 

180 mmHg  01/1,8   01/1,8   

 
0/0 

 

190 mmHg  02/3,7   0/0   

 
01/1,8 
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200 mmHg  01/1,8   0/0   
0/0 

 

210 mmHg  0/0   0/0   

 
0/0 

 

220 mmHg  0/0   0/0   

 
 

1/1,8 
 
 

NA  04/7,4   02/3,7   

 
16/29,6 

 
 

 Antes da angiografia, a PAS da maioria dos pacientes encontrava-se com 

valores acima de 140 mm/Hg. No seguimento de um mês e um ano após a angiografia 

os valores encontraram-se dentro de valores normais, ou seja, menores que 130 

mm/Hg. Além disso, pelo valor das médias de cada período, nota-se uma melhora dos 

valores de PAS, após um ano da angiografia. Após um mês, houve queda 

independente do valor da PAS, em 27 dos pacientes estudados, o que equivale a 50% 

da amostra, e após um ano, a queda foi averiguada em 21 (38,9%) pacientes. 

Enquanto a pressão arterial diastólica teve as seguintes médias, 

respectivamente, antes, após um mês e após um ano da angiografia 86,88 mmHg, 

81,94 mmHg e 80,44 mmHg. Todos os valores, ao longo deste mesmo período, das 

médias podem ser averiguados de acordo com a tabela abaixo.  

 

Tabela 07 - Pressão Arterial Diastólica - PAD 

Variável 

(mmHg) 
 

N/% 

Pré Angiografia 

 

 

 
 

N/% 

Após 01 mês da 

Angiografia 

 

 

 
 

N/% 

Após 01 ano da 

Angiografia 

60   04/7,4  
 

02/3,7  
 

01/1,8 

70   08/14,8  
 

11/20,4  
 

09/16,7 

 

80   14/25,9  
 

23/42,6  
 

17/31,5 
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 A PAD manteve-se dentro de valores abaixo de 90 mm/Hg, que são valores 

considerados normais. Assim como as médias mostram que com o passar do tempo 

houve normalização da PAD. Com um mês da angiografia, a queda de PAD se deu 

em 42,6% dos indivíduos deste estudo, enquanto em um ano, a queda ocorreu em 

apenas 38,9%. 

A taxa de filtração glomerular, por sua vez, nos indivíduos deste estudo foram 

antes e ao longo, de um mês e um ano após a angiografia, de acordo com a tabela 

abaixo.  

Tabela 08 - Taxa de Filtração Glomerular 

Variável 

(mL/min) 

N/% 

Pré Angiografia 

 

 

 
 

N/% 

Após 01 mês da 

Angiografia 

N/% 

Após 01 ano da 

Angiografia 

0 10/18,5  
 

10/18,5 10/18,5 

Normal 

de 1 a 60  
25/46,3  

 
25/46,3 19/35,2 

 

90   11/20,4  
 

11/20,4  
 

 

08/14,8 

 

100   07/13  
 

04/7,4  
 

 

02/3,7 

 

110   05/9,3  
 

0/0  
 

        

        0/0 

 

 

120   01/1,8  
 

01/1,8  
 

             01/1,8 

 

NA  04/7,4  
 

02/3,7  
 

          16/29,6  
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Elevados     

61 a 80  08/14,8  
 

10/18,5 12/22,2 

81 a 100  03/5,6  
 

03/5,6 05/9,3 

≥ 101  03/5,6  
 

01/1,8 02/3,7 

NA 05/9,3  
 

05/9,3 06/11,1 

 

A taxa de filtração glomerular apresentou melhora com um mês após a 

angiografia, porém após um ano houve aumento desses valores, e com isso, menor 

número de pacientes dentro da faixa normal dos valores de filtração glomerular. 

 

   5.4. Características e Medicações em uso após Angiografia 

 Dos pacientes estudados, apenas 1,8% teve suspeita de uma nova estenose, 

porém nenhum deles apresentou-a e 92,6% mantiveram-se fazendo tratamento e 

acompanhamento clínico. 

 Houve um aumento geral do número de pacientes que utilizam medicações 

para tratar HAS. Antes da angiografia como já fora analisado, 43 pacientes utilizavam 

medicamentos, em um total de 54 pacientes. Após a angiografia, 49 pacientes do total, 

ou seja, 90,4% dos pacientes passaram a fazer uso de anti-hipertensivos e o 

quantitativo de medicamentos que cada paciente usa pode ser visto no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Quantidade de Medicamentos para HAS após Angiografia 
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5.5. Desfechos Clínicos 

 A tabela abaixo mostra quais foram os desfechos clínicos encontrados nos 

indivíduos deste estudo. 

   

  Tabela 09 - Desfechos 

 Variável N  % 

 Retransplante 0  0 

 Perda Renal 11  20,4 

 Óbito 4  7,4 

 Sem Desfecho 38  70,4 

 NA 1  1,8 

 

5.5.1. Óbito 

Dos 04 pacientes que foram a óbito, 100% foram de causa cardiovascular. As 

datas de transplante até o óbito podem ser encontradas na tabela abaixo. 

 

24%

41%

23%

12%

1 2 3 04 ou +
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    Tabela 10 – Tempo entre transplante, angiografia e óbito 

 Data Transplante Data Angiografia Data Óbito 

 04/02/2006 15/02/2008 NA 

 01/08/2010 10/12/2010 30/12/2015 

 03/10/2007 27/03/2008 24/12/2011 
 

09/07/2010 01/02/2011 21/11/2016 

 

  Os 04 pacientes deste estudo que foram a óbito eram todos do sexo masculino 

com idade variando de 34 a 68 anos e média de idade em 53,5 anos. A etnia de 75% 

destes pacientes era branca, e 25% pardo e todos realizavam hemodiálise, com tempo 

de diálise de 65, 12, 54 e 20 meses, respectivamente. As doenças de base 

apresentadas foram em 25% nefropatia hipertensiva, 50% nefropatia diabética e 25% 

outras doenças de base, sendo esta indeterminada. 

 Destes, 75% apresentaram diagnóstico para HAS e uso de medicação para 

tratamento, sendo que 02 destes pacientes faziam uso de três medicações associadas 

para tratamento de HAS e 01 paciente fazia uso de quatro medicações. Quanto a 

presença de DM, 50% apresentaram diagnostico positivo com uso de insulina para 

controle, bem como 50% tiveram diagnóstico de dislipidemia. 50% dos pacientes eram 

tabagistas antes do transplante e apenas 25% continuou com o hábito tabágico após 

transplante e a angiografia. 

 O doador desses quatro pacientes foi do tipo doador falecido em 100% dos 

casos, sendo a causa do óbito do doador doença neurológica em 75% e em 25% a 

causa foi trauma. O tipo de enxerto foi Gregoir em 75%, os outros 25% não foi 

encontrado. Não houve caso de retransplante, assim como nenhum deles apresentou 

rejeição ao enxerto. O esquema de ISS se deu de acordo com a tabela abaixo. 

 

    Tabela 11 Esquema de ISS utilizado pelos pacientes com desfecho óbito 

Variável 
 

 
      N 

Tacrolimus + Micofenolato + Prednisona        1 
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Ciclosporina + Azatiopina + Predinisona        2 

NA        1 

  

Deste grupo de pacientes, 100% apresentaram suspeita de EART e realizaram 

US Doppler, os resultados foram todos elevados 328 cm/s, 346 cm/s, 644 cm/s, e em 

25% não havia essa informação coletada. 100% destes indivíduos apresentaram 

estenose com grau de acordo com a tabela abaixo. 

 

                Tabela 12 – Porcentagem de estenose dos pacientes com desfecho óbito 
 Variável  N 

 10%  1 

 20%  0 

 30%  1 
 

40%  2 

 

Os locais de estenose foram em 50% dos pacientes no óstio da artéria renal e 

em 50% no corpo da artéria renal. Nenhum deles apresentou suspeita de nova 

estenose e todos fizeram seguimento. 25% dos pacientes deste grupo realizaram US 

Doppler após angiografia com VPS de 355 cm/s. Em 100% dos casos deste grupo 

houve uso de anti-hipertensivo após transplante e angiografia.  

A quantidade de medicações associadas para HAS de cada paciente, após o 

transplante e angiografia está no gráfico abaixo. 
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Gráfico12 – Quantidade de medicamentos para HAS de pacientes com desfecho óbito

 

 Os níveis de Creatinina deste grupo antes e após 01 mês e 01 ano da 

angiografia foram como mostra a tabela abaixo. 

 

Tabela 13 – Níveis de creatinina dos pacientes com desfecho óbito 

Pré Angiografia 

(mg/dl) 

 

 

Após 01 mês da 

Angiografia (mg/dl) 
 

Após 01 ano da 

Angiografia (mg/dl) 

1,86   1,81  5,24  

1,58   1,72  1,57  

1,69   1,71  1,41  

1,9   1,27  1,3  

 

A PAS e PAD nesses pacientes se desenvolveram como podemos ver nas 

tabelas abaixo, da seguinte maneira: 

 

Tabela 14 - Pressão Arterial Sistólica (PAS) dos pacientes com desfecho óbito 

Pré Angiografia 

(mmHg) 

 

 

Após 01 mês da 

Angiografia (mmHg) 

Após 01 ano da 

Angiografia (mmHg) 

NA  130  NA 

158   120  130  

50%

25%

25%

1 2 3 4 5
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130   155  160  

170   160  120  

 

  Tabela 15 – Pressão Arterial Diastólica (PAD) dos pacientes com desfecho óbito 

Pré Angiografia (mmHg) Após 01 mês da 

Angiografia (mmHg) 

Após 01 ano da 

Angiografia (mmHg) 

NA 80  NA 

98  80  90  

70  90  80  

80  80  70  

 

E a taxa de filtração glomerular seguiu nesses pacientes de acordo com a 

tabela abaixo. 

 

  Tabela 16 - Taxa de Filtração Glomerular dos pacientes com desfecho óbito 

Pré Angiografia 

(mL/imn) 

Após 01 mês da 

Angiografia (mL/min) 

Após 01 ano da 

Angiografia (mL/min 

57  59  20  

63  58  64  

54  53  64  

42  63  62  

 

5.5.2. Perda Renal 

Do total de indivíduos analisados, 11 pacientes (20,7%) apresentaram perda 

renal como desfecho no seguimento. Neste grupo foram encontrados 81,8% de 

indivíduos do gênero masculino e apenas 18,2% do feminino. A idade variou dos 18 

aos 67 anos, com média de 34,2 anos. A etnia desses pacientes foi composta de 

45,4% pardos, 36,4% brancos e 18,2% negros. 100% destes realizavam hemodiálise, 

com tempo variando de 10 meses a 07 anos. As doenças de base encontradas foram 

glomerulonefrite em 18,2% dos pacientes, e 9,1% para nefropatia diabética, bem 
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como nefropatia hipertensiva e pielonefrite, e doenças de base indeterminadas foram 

achadas em 45,4% dos pacientes. Dentro destes 9,1% dos pacientes apresentava 

nefropatia hipertensiva e diabética associadas. 

 91% dos pacientes tinham diagnóstico positivo de HAS, e 100% deles faziam 

uso de medicação para controle e tratamento da doença. A quantidade de 

medicamentos utilizados por cada paciente encontra-se na tabela abaixo. 

 

 Tabela 17 – Número de medicamentos para HAS pré angiografia dos  

  pacientes com perda renal 

Variável N 

1 2 

2 5 

3 3 

4 ou + 0 

            NA    1 

  

Os pacientes com diagnóstico de DM eram 27,3% do total, e todos faziam uso 

de medicação para controle da doença, sendo que um deles fazia uso de insulina e 

dois, uso de hipoglicemiantes orais. Quanto a presença de dislipidemia, apenas 9,1% 

tinha diagnóstico desta condição, e também fazia uso de sinvastatina. Nenhum deles 

era tabagista. nem antes nem após o transplante e angiografia. 

 O tipo de doador foi majoritariamente doador falecido (90,1%), e a causa de 

óbitos dos doares foram em 50% trauma, em 30% doença neurológica e em 10% 

doença cardiovascular. Somente 9,1% era doador vivo. O tipo de enxerto 

predominante foi Gregoir (63,6%). Os tipos Politano e Uretelopielo foram 9,1% dos 

pacientes. Em 18,2% não constava essa informação. Nenhum deles era caso de 

retransplante, e em 45,4% houve casos de rejeição ou necessidade de tratamento. O 

esquema de ISS encontra-se na tabela abaixo. 
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        Tabela 18 – Esquema de ISS dos pacientes com perda renal 

Variável  N 

Tacrolimus + Micofenolato + 

Prednisona 
 8 

Tacrolimus + Azatiopina + Prednisona  2 

Ciclosporina + Azatiopina + Prednisona  1 

  

Neste grupo 100% dos pacientes apresentaram suspeita de EART, bem como 

realizaram a ultrassonografia de Doppler, e os resultados de VPS variaram de 123 

cm/s a 605 cm/s (tabela 19). 

                                              

                   Tabela 19 - Velocidade de pico Sistólico (VPS) dos pacientes  

         com perda renal 

Variável  N 

Normal 

até 200 cm/s 

 

 
2 

Elevado   

201 a 300cm/s  1 

301 a 400 cm/s  4 

401 a 500 cm/s  1 

501 a 600 cm/s  1 

≥601 cm/s  1 

NA  1 

  

 100% dos pacientes apresentaram algum grau de estenose, e majoritariamente 

apresentaram estenose de 30% (63,6%). 

 A tabela abaixo mostra o percentual de estenose por paciente. 
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                     Tabela 20 – Porcentagem de estenose dos pacientes  

com perda renal 
 

Variável (%)  N 

 10  1 

 20  1 

 30  7 
 40  2 

 

 As estenoses ocorreram no óstio da artéria renal em 63,6% dos pacientes, e 

em 36,4% no corpo da artéria renal. Os pacientes deste grupo não apresentaram 

suspeita de estenose de novo, e 100% fizeram seguimento. 36,4% dos pacientes 

realizaram um novo US Doppler e todos os VPS mantiveram-se dentro dos valores 

normais. Todos os pacientes utilizavam medicação para controle de HAS após 

transplante e angiografia como mostra o gráfico abaixo. 

                Gráfico 13 – Quantidade de medicamentos para HAS de pacientes com 

perda renal 

           

Quando analisamos a quantidade de medicamentos para tratar HAS antes e 

após angiografia, percebemos que houve uma diminuição no número de 

associações. Os pacientes previamente faziam uso de duas ou três 

36,4%

36, 4%

27,2%

0%

1 2 3 4 ou +
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associações de medicamentos, e após angiografia esse valor caiu para uma ou 

duas associações. 

Os níveis de creatinina desses pacientes com perda renal se 

apresentaram conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 21 - Níveis de Creatinina dos pacientes com perda renal 

Pré Angiografia 

(mg/dl) 

Após 01 mês 

Angiografia (mg/dl) 

Após 01 ano 

Angiografia (mg/dl) 

1,35  1,37  1,56  

3,92  3,18  8,55  

1  1,48  2,2  

2,5  2,6  1,35 

1,62  2,23  2,08  

1,32  1,8 1,43  

7,1  12,7  NA 

3,85  2,7  2,8  

3,41 3,29  3,2  

2,2  1,38  1,24  

1,68  2  2,5 

 

A PAS e PAD dos pacientes que apresentaram perda renal como desfecho 

pode ser analisada nas tabelas a seguir 

Tabela 22 – Pressão Arterial Sistólica (PAS) dos pacientes com perda renal 

Pré Angiografia 

(mmHg) 

Após 01 mês 

Angiografia (mmHg) 

Após 01 ano 

Angiografia (mmHg) 

130  160  220  

190  160  140  

145  184  NA 

110  120  120  

184  140  160  

140  150  140  
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190  120  NA 

110  140  150  

140  144  150  

130  150  NA 

130  130  110  

 

 Tabela 23 - Pressão Arterial Diastólica (PAD) dos pacientes com perda renal 

Pré Angiografia 

(mmHg) 

Após 01 mês 

Angiografia (mmHg) 
 

Após 01 ano 

Angiografia (mmHg) 

80  70  70  

100  100  80 mmHg 

69  94  NA 

80  80  80  

110  90  120  

80  90  100  

100  70  NA 

70  80  100  

92  88  80  

80  90  NA 

80  80  80  

 

As taxas de filtração glomerular antes e após um mês e um ano da angiografia, 

deste grupo de indivíduos seguem na tabela abaixo: 

 

Tabela 24 - Taxa de Filtração Glomerular dos pacientes com perda renal 

Pré Angiografia 

(mL/min) 

 

 
 

Após 01 mês 

Angiografia (mL/min) 

 

 
 

Após 01 ano 

Angiografia (mL/min) 

60   59   52  

35   43   16  

117   79   53  
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Nota-se que nos pacientes que apresentaram perda renal os exames de 

creatinina, PAS e PAD, e a taxa de filtração glomerular, mantiveram-se elevados, não 

apresentando melhora no seguimento de longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61   59   113  

92   67   72  

88   64   81  

9   5   NA 

0   0   0  

0   0   0  

31   50   55  

50   42   33  
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6. DISCUSSÃO 

 

Controvérsias na literatura sobre os fatores que desencadeiam a estenose na 

artéria do rim transplantado são inúmeras, e dentre elas podemos encontrar tipo de 

doador, tempo entre transplante e estenose, e até mesmo a técnica utilizada de 

anastomose arterial43. Nos transplantes renais não são muito frequentes a presença 

de complicações vasculares, porém são as complicações que mais causam 

morbidade, resultando em disfunção do enxerto renal, retirada do enxerto ou morte do 

receptor26,44. As causas com maior frequência são: estenose ou trombose da artéria 

do enxerto renal, fístula artério-venosa e trombose da veia renal. A estenose da artéria 

renal é a mais frequente e ocorre em 1 a 15% dos pacientes transplantados45-48.  

Em 2015 um estudo mostrou que a associação das primeiras lesões às 

complicações de técnica cirúrgica e do enxerto tem relação com a fisiopatologia e a 

temporalidade das lesões, com isso a EART se torna, para os pacientes com enxerto 

renal, fator de risco com sinais clínicos como a piora da função renal, aumento de 

medicamentos anti-hipertensivos, valor elevado de VPS entre outros, uma 

complicação vascular importante 49,50. No nosso estudo foram analisados 54 pacientes 

que apresentaram estenose não significativa, ou seja, menor que 50%. 

As pesquisas de Fananapazir et al. apontaram que a média de idade dos 

pacientes com estenose significativa foi de 55 anos, enquanto o estudo de Mendes et 

al. mostraram que essa média foi de 37 anos51,52. No presente estudo, a média de 

idade dos pacientes que apresentaram EART não significativa após transplante foi de 

35,93 anos, classificados assim como jovens adultos. Dessa forma, nota-se que não 

há uma relação entre a idade dos pacientes estudados e o desenvolvimento de 

estenose significativa ou não significativa.  

Em contrapartida o estudo de Fananapazir et al, Mendes et al. e também de 

Ngo et al, onde foram estudados pacientes com EART significativa, o gênero dos 

pacientes analisados foi o masculino42,51,52, majoritariamente, corroborando com este 

estudo onde, 81,5% dos indivíduos estudados eram do sexo masculino. Sobre a etnia, 

não há estudos anteriores relacionados a esta categoria de análise.  



38 
 

 
 
 
 

Angiografia se refere a intervenção percutânea 
Perda Renal refere-se à perda do enxerto 
 

 A hemodiálise e a diálise peritoneal são indicadas para pacientes com 

insuficiência renal aguda ou crônica grave, variando apenas na execução de cada 

uma delas, enquanto que o tratamento conservador é um conjunto de medidas 

clínicas, pensadas e adaptadas para cada paciente, como por exemplo, medicações 

e modificações na dieta, utilizadas para retardar a piora da função renal e prevenir 

complicações relacionadas à IRC. Como a doença renal crônica é irreversível e 

progressiva, essas medidas de tratamento conservador podem estabilizar a doença 

ou reduzir sua velocidade de progressão24. No presente estudo todos os pacientes 

estavam submetidos a algum tipo de diálise ou tratamento conservador, corroborando 

com os achados de que pacientes com doença renal aguda ou crônica são submetidos 

às essas intervenções para melhora clínica, não havendo uma relação especifica com 

o tempo de diálise ou tratamento. 

Nos estudos com estenose significativa foi observado, majoritariamente, 

diagnóstico para hipertensão arterial sistêmica apesar do uso de medicamentos serem 

superiores a três tipos de associações. As médias de sistólica encontradas nestes 

estudos foi de 170 ± 30 mmHg e de diastólica 105 ± 15 mmHg. Após acompanhamento 

e tratamento endovascular, houve melhora na pressão e as médias passaram a ser 

de 120 ± 20 mmHg para sistólica e de 75 ± 15 mm Hg para diastólica, e diminuição 

para até duas medicações associadas51. No nosso estudo, com pacientes 

apresentando estenose não significativa, e, portanto não sendo submetidos à 

intervenção, a média de sistólica antes da angiografia foi de 144 mmHg e após um 

ano 130 mmHg  e a diastólica foi de  86,88 mmHg antes da angiografia e de 80,44 

mmHg após um ano desta. As médias dos pacientes do nosso estudo foram 

consideravelmente menor do que as médias nos pacientes de estudos com estenose 

significativa, ou seja, acima de 50%.  No entanto, os medicamentos para tratamento 

da HAS apresentaram pequena variação. Antes e após a angiografia, o maior número 

de medicações associadas era de duas, sendo que no intervalo de antes e após a 

angiografia, esse valor aumentou em 6%, e sabendo que três ou mais medicações 

associadas apresentou uma queda de 5% no quantitativo total. Após o transplante, 

diversas condições e etiologias existem para o surgimento ou agravo da HAS como: 

toxicidade de drogas imunossupressoras, rejeição ao enxerto, recorrência da doença 
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renal original e etc. Entre essas condições está também a estenose da artéria renal, 

que é a responsável por hipertensão em 10% dos transplantados, porém apresenta 

grande potencial de melhora 26,48,53-57. 

Segundo a SBN, o diabetes mellitus é uma das maiores causas de doença renal 

com necessidade de diálise, e devido ao crescente e alarmante aumento paralelo da 

obesidade e envelhecimento populacional, tem atingido grandes proporções, 

tornando-se responsável pelo aumento de risco de adultos desenvolverem IRC. Além 

disso, aproximadamente 25% dos portadores de DM tipo I e de 5 a 10% de DM tipo 

II, desenvolvem insuficiência renal. Assim, qualquer indivíduo com diabetes, seja tipo 

I ou II, apresenta risco de desenvolver doença renal. Após ser diagnosticado com DM, 

pode haver manifestação de nefropatia diabética, e apesar de ser um processo 

“invisível” seus danos podem ser irreversíveis progredindo para ICR terminal24. 

Os pacientes com diabetes mellitus (DM) podem em 40% dos casos, 

apresentar diagnóstico de nefropatia diabética, e é considerada uma das principais 

causas de insuficiência renal crônica dos pacientes transplantados, além de estar 

associada ao aumento da mortalidade cardiovascular45. Para o diagnóstico da 

nefropatia diabética a American Diabetes Association recomenda que seja estimada 

a taxa de filtração glomerular (TFG), independente dos valores de excreção urinária 

de albumina58. A diminuição da TGF pode ser vista em pacientes com DM, mesmo 

quando valores normais de excreção urinária de albumina estão presentes59. E no 

presente estudo o número de pacientes acometidos com DM foi considerável, com 

mais de 27% dos casos analisados. 

A infecção pelo citomegalovírus (CMV), no transplante, pode ocorrer com 

reativação, após longo período de latência ou primo-infecção. Todo candidato a 

receptor ou doador em um transplante renal, um status sorológico deve ser 

estabelecido, identificando a classe IgG60. Um estudo realizado com mais de 20 mil 

transplantados renais mostrou as seguintes distribuições de matchs sorológicos, 

referentes ao IgG (D = Doador e R = Receptor) D+/R+=47,7%, D-/R+=24,1%, D+/R-

=18,2% e D-/R-=10,3%61. Quando D+/R- são comparados com D-/R-, há um aumento 

de 28% no risco perda do enxerto, 36% no risco de óbito por todas as causas e em 

oito vezes o risco de óbito por infecção viral. A tipagem sorológica, então, está 
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indicada para todos os doadores e receptores61-63. O status sorológico é um marcador 

de prognóstico em longo prazo, independente do desenvolvimento de doença. A 

infecção pelo citomegalovírus é uma das principais morbidades infecciosas após o 

transplante renal, levando a efeitos diretos, como a doença, caracterizada pela 

síndrome viral ou pela doença invasiva, e a efeitos indiretos, como aumento no risco 

de rejeição aguda e disfunção crônica do enxerto64. Isso corrobora com este estudo 

onde a maioria dos pacientes apresentou sorologia para CMV e em uma porcentagem 

considerável foi encontrado profilaxia para este vírus, e o número de óbitos e perdas 

de enxerto foram consideravelmente baixas. 

A Sociedade Brasileira de Nefrologia cita como principais causas de 

insuficiência renal crônica (IRC) a glomerulonefrite (23,5%), nefrosclerose 

hipertensiva (24,1%) e a diabetes mellitus (16,6%)24,80. No nosso estudo, as doenças 

de base categorizadas como indeterminada ocorreram em mais de 35% dos pacientes 

estudados, seguido por glomerulonefrite (16,7%), nefropatia diabética (14,8%) e 

nefropatia hipertensiva (7,1%).  

A origem do órgão transplantado é muito variada e conforme a ABTO, em média 

59% dos transplantes são provenientes de doadores vivos e 41%, de doador 

falecido19,80. Lacombe et al.65, relataram em um estudo clássico com 306 transplantes 

renais, um índice de 12,4% de estenose e que a maior incidência de estenose ocorreu 

nos transplantes de doador falecido.  Por outro lado, no estudo de Mendes et al. a 

maioria dos receptores receberam rim de doador vivo. No presente estudo, com EART 

não significativa, o tipo de doador foi falecido em 66,7% dos casos avaliados.  Não 

houve relação entre o tipo de doador e o grau de estenose ser significativo ou não. A 

tendência para um menor grau de estenose, quando de doador falecido, pode vir a 

ser atribuído ao uso mais frequente de remendo aórtico51. 

Em um estudo publicado por Medina66 em 2017 observou-se que houve uma 

substituição da ciclosporina pelo tacrolimus e de azatioprina por micofenolato ao longo 

dos anos, e mostrou que nos primeiros anos do programa de transplante foi 

predominante a combinação de ciclosporina com azatioprina e prednisona. No 

entanto, o uso do tacrolimus apresentou aumento com o passar do tempo, e que as 

associações com azatioprina foram percentualmente mais encontradas do que as com 
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micofenolato. Isto corrobora com este estudo, no qual as associações de ISS, a 

prednisona, e as associações medicamentosas envolvendo tacrolimus foram as mais 

utilizadas nos pacientes do que as que envolviam ciclosporina. Na escolha entre 

azatioprina e micofenolato, a primeira aparece em maior número de pacientes, 

independente da associação. Neste estudo, a associação mais presente de ISS foi de 

tacrolimus, azatioprina e prednisona (37%). Diferentemente nos Estados Unidos 

apenas 0,8% dos transplantados renais recebem esse esquema67. Os pacientes com 

maior risco de rejeição e retransplantes fazem uso principalmente da associação 

tacrolimus, micofenolato e prednisona, devido à possibilidade de redução observada 

na incidência da rejeição aguda68. Apesar do uso destes imunossupressores para 

diminuir a incidência da rejeição aguda, deve-se também levar em conta que este 

esquema melhora a sobrevida do paciente e do enxerto69,70. No nosso estudo, os 

pacientes que apresentaram o desfecho de perda renal foi possível identificar que os 

regimes de imunossupressores foram, majoritariamente, tacrolimus, micofenolato e 

prednisona, enquanto que os pacientes que apresentaram o desfecho óbito tinham 

majoritariamente outro regime de ISS. 

O tempo entre o transplante e a angiografia ocorreu em menos de um ano, 

similar aos estudos com pacientes com estenose significativa. Dessa forma não houve 

ralação entre o tempo e o grau de estenose dos pacientes8,43. 

O USG Doppler é o exame preferencial para os pacientes com disfunção do 

enxerto e o aumento do pico de velocidade sugere que o fluxo vascular possa estar 

comprometido 26,71,72. O padrão “ouro” para o diagnóstico definitivo da estenose é a 

angiografia renal, pois possibilita a confirmação da lesão, o grau de estenose, a 

conduta terapêutica e a necessidade de intervenção17,48,71,72. Neste estudo todos os 

pacientes fizeram exame de Doppler e apresentaram suspeita de estenose e após a 

angiografia foi possível determinar o grau de estenose não significativa < 50%. Para 

diagnosticar EART os valores de cut-off não são homogéneos na literatura, sendo os 

valores mais consensuais para os parâmetros diretos uma VPS > 180-200 cm/s73-75.     

Neste estudo os valores de VPS foram considerados normais até 200 cm/s. E apenas 

dois em 54 indivíduos apresentaram VPS dentro dos valores normais antes da 

angiografia. Dos pacientes que apresentaram VPS elevado, a maior porcentagem 
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estava no intervalo de 201 a 400 cm/s, considerando que três pacientes estudados 

apresentaram VPS maior que 601 cm/s. Isso mostra que apesar do VPS elevado, os 

pacientes com estenose não significativa, apresentaram VPS mais próximos aos 

níveis normais. Após a angiografia, 20 pacientes apresentaram suspeita de estenose 

de novo e foram submetidos à nova ultrassonografia Doppler, sendo que sete deles 

apresentaram VPS dentro dos limites normais.  

Nos Estados Unidos, é comum o uso de Angio-TC e Angio-RM, enquanto que 

na Europa esses métodos são utilizados apenas quando, após o USG Doppler renal, 

persistirem as dúvidas diagnósticas, ou quando há uma forte suspeita, por exemplo, 

nos pacientes com múltiplos fatores de risco. Importante considerar todas as contra 

indicações inerentes a estes procedimentos53,71-74. Neste estudo a Angio-TC foi 

realizada em menos de 40% dos pacientes, enquanto a Angio-RM não foi realizada 

em nenhum paciente 

A estenose é considerada significante quando compromete mais de 50% da luz 

arterial e a conduta terapêutica para o tratamento depende além do grau de estenose 

também de sua localização. Em casos de estenose leve, ou seja, casos onde a 

pressão arterial é controlável com medicação e o nível de creatinina se mantém 

estável e < 3 mg/dl, é comumente usado o tratamento conservador17,18. Após a 

avaliação e realização de exames como US Doppler, Angio-TC entre outros, verificou-

se que grau da estenose, neste estudo, variou de 10% a 46% sendo considerados, 

portanto graus não significantes de estenose, e por isso esses pacientes não foram 

submetidos ao tratamento invasivo. 

O aumento nos níveis de creatinina é um importante sinal de que os rins não 

estão com o devido funcionamento. A dosagem da creatinina é importante para se 

detectar a insuficiência renal em fase precoce, evitando, assim, as complicações da 

patologia.  Quanto mais alto estiver o nível de creatinina, mais grave tende a ser a 

insuficiência renal24. 

A disfunção do enxerto renal de etiologia vascular é geralmente secundária à 

estenose da artéria do rim transplantado, entretanto, níveis de creatinina sérica 

elevados e hipertensão também podem estar presentes nos pacientes sem estenose 

significativa67. Nestes pacientes as dosagens de creatinina retornaram aos valores 
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considerados normais para um paciente transplantado renal, ou seja, valores no limite 

máximo da normalidade ou levemente aumentados. 

A DRC pode se classificar de acordo com a taxa de filtração glomerular, em 

cinco estágios19. Outros estudos paralelos são unânimes ao mostrar que o valor de 

filtração glomerular > 90 ml/min/1,73m2 é o melhor parâmetro associado à sobrevida 

prolongada do órgão81-83.  A função renal deve ser monitorada pela taxa de filtração 

glomerular estimada pela equação de Cockroft-Gault84-87. Nestes casos não é 

recomendado a dosagem de creatinina sérica por não apresentar relação linear entre 

o nível de creatinina plasmática e a taxa de filtração glomerular86,87.  Alguns estudos 

de conversão do esquema terapêutico de ciclosporina e azatiopina para tacrolimus e 

micofenolato, ou o uso de micofenolato e a redução das doses de ciclosporina 

mostraram melhora significante na taxa de filtração glomerular88-92. Estes dados estão 

de acordo com nosso estudo uma vez que mais pacientes faziam uso do esquema 

com tacrolimus e micofenolato, e apresentaram melhora na taxa de filtração 

glomerular. 

Os desfechos encontrados no nosso estudo foram perda renal e o óbito. 

Enquanto os outros pacientes seguiram evoluindo bem ao transplante e pós 

angiografia. A média de idade dos pacientes que foram a óbito foi elevada em relação 

aos que tiveram perda renal. Um estudo95 mostrou que a média de idade dos pacientes 

que foram a óbito após transplante renal foi acima de 40 anos e que óbito após 

transplante ocorreu em 10,6% dos pacientes estudados, e os pacientes que 

apresentaram perda renal foi de 20,9%. Estes dados corroboram com nosso estudo 

mostrando que a taxa de óbitos para pacientes submetido a transplante é 

relativamente baixa e que a idade desses pacientes é superior a 40 anos. Porém, 

quando avaliado o tempo médio de sobrevida destes indivíduos, no estudo 

mencionado, foi de 14,4 meses, ao passo que na presente pesquisa o tempo de 

sobrevida foi consideravelmente melhor.   
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7. LIMITAÇÕES 

Este estudo não possibilitou estabelecer associações entre a estenose não 

significativa, ou seja, < 50% e fatores como: DM, HAS e outras doenças de base, 

bem como não possibilitou associar EART < 50% com tipo de enxerto, tempo entre 

transplante e angiografia, grau de estenose, tempo de diálise ou seu tipo, valores 

de VPS, níveis de creatinina ou de taxa de filtração glomerular, PAS e PAD, sendo 

necessários estudos com maior casuística. No entanto, faz-se importante lembrar 

que essa é a primeira descrição de série de casos com evolução de longo prazo 

de pacientes com EART não significativa. 
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8. CONCLUSÕES 

 

1- A angiografia é o método padrão ouro para diagnosticar a EART e seu grau 

de estenose.  

2- A idade, sexo e grupo étnico dos pacientes são fatores que não interferiram 

na frequência de estenose da artéria do rim transplantado. 

3- Os desfechos mostraram que em longo prazo, óbito se deu em pacientes 

com idade mais avançada do que pacientes com o desfecho de perda renal. 

4- A maioria dos pacientes evoluiu bem, e apresentou melhora na qualidade de 

vida e na função renal. 

5- Nos pacientes que apresentaram perda renal os exames de creatinina, PAS 

e PAD, e a taxa de filtração glomerular, mantiveram-se elevados, não apresentando 

melhora no seguimento de longo prazo. 

6- Os pacientes que foram a óbito mantiveram padrão nessas taxas de 

creatinina, filtração glomerular, PAS e PAD. 

7- Os outros pacientes apresentaram melhora nessas taxas podendo evoluir 

para uma melhora na qualidade de vida. 
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10. ANEXOS 

 
 10.1- Ficha Coleta de Dados 

 
1-Nome:_________________________  2- DN:________ 

3-idade:  4-Sexo:   5- Raça:        6- peso: 

7- Altura              8-tempo/diálise:          9-tipo:          10- HLA    

11- HAS:  12-DM:   13- Dislipidemia:     

14-Tabagismo:  15- Med/HAS                16- Med/DM:  

17-Med/Dislip:             18-Sorologia EBV:         19- Sorologia CMV: 

20- profilaxia/CMV:       21- Painel:                    22-doença de base: 

23- tipo/doador:   24- ReTx                       25- óbito/doador: 

26- preserv/org:            27- tempo/TX:               28- creatinina 

29- PAS:                     30- PAD                 31-trat/rejeição:           32- esquema ISS: 

33- tabagismo atual:       34- CT:                         35- HDL:               

36- LDL: 

37- susp/EART:                     38- USDoppler:             39- VPS: 

40- AngioTC:                         41- % angioTC:             42: AngioRM: 

43- Angio2D:                         44-Angio3D:                  45- estenose: 

46- %estenose:                     47-local/estenose:    

48- tipo/estenose:                  49- Grad/translesão:  

50-taxa de estenose:                  51- diam/referência:  

52-MLD                                       53- comp/lesão:  

54- 3D extensão/lesão:                  55- 3D %estenose : 
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56- ATC:                                        57: pré-dilat: 

58- tipo/balão:       59- tam/balão:       60-pressão:                        61- stent:                             

62-tamanho:      

63- tipo:                               64- pós-D:                           65- flaire:                      

66- vol/contraste:                           67- complicações:  

68- seguimento 

69- creatinina pós   70- creatinina pós 

71- PAS/pós                                      72 PAD/pós                   

73- med/PA 

74- tipo/med:                                   75- n/med: 

76- USDoppler pós:                         77- AngioCTpós: 

78- susp/reestenose: 

79: reestenose:                               80: reinterv: 

81- reint/balão:                                82-reint/stent: 

83- perda/renal:                               84- ReTx: 

85- mortalidade geral: 

86- mortalidade CV: 

87- data do Tx: 

89- data da Angiografia: 

90- data da intervenção: 
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BREVE APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 

O transplante renal é o tratamento padrão aos pacientes com doença renal crônica 

em estágio terminal, por ser eficaz na redução da morbidade e mortalidade dos 
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mesmos nesta condição. A despeito dos resultados satisfatórios, alguns pacientes 

evoluem com disfunção do enxerto e hipertensão de difícil controle, tendo como 

principal causa a estenose da artéria do rim transplantado (EART). A intervenção 

percutânea tem sido o método de escolha para o tratamento da EART com 

resultados satisfatórios e poucas complicações a curto prazo, sendo sua eficácia 

demostrada, principalmente quando utilizados stents, nas diversas séries de casos 

publicados na Literatura. No entanto, há poucos dados de intervenção a longo prazo, 

demostrando redução de mortalidade e preservação do enxerto. Este estudo se 

propõem a rever de forma retrospectiva, todos os pacientes com suspeita de EART 

que foram encaminhados à angiografia da artéria do rim transplantado no Hospital 

São Paulo (Unifesp) no período 2006- 2015, com o objetivo de se avaliar a curto, 

médio e longo prazo a evolução daqueles que foram submetidos à intervenção da 

artéria do rim transplantado. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: O objetivo primário será a avaliação a longo prazo da função renal 

e a patência do enxerto dos pacientes submetidos à intervenção da EART. 

 

Objetivo Secundário: Os objetivos secundários consistirão da avaliação dos 

seguintes dados:- incidência da EART;- manifestação clínica da EART;- técnica 

cirúrgica do Tx renal;- diagnóstico não invasivo;- graduação, localização e tipo de 

estenose;- metodologia adjuvante para o diagnóstico (reconstrução tridimensional);- 

tipo de intervenção realizada (balão, stent);- tamanho, tipo do stent;- complicações 

do procedimento;- taxa de reestenose;- seguimento da creatinina pré e pós 

procedimento;- seguimento da pressão arterial pós- procedimento (drogas, 

quantidade de drogas);- seguimento a curto, médio e longo prazo;- fatores 

relacionados à EART; 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Os riscos são de baixa magnitudide, devendo-se exclusivamente à perda de 

confidencialidade dos dados. 
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Benefícios: Como trata-se de procedimento de alta complexidade e altos custos 

(transplante renal), a EART implicará na perda do rim transplantado e coneequente 

maior morbidade e mortalidade, podendo dessa forma a intervenção percutânea 

impactar na redução desses desfechos graves. 
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Abstract 

Background: Transplant renal artery stenosis (TRAS) is the main vascular 

complication of kidney transplantation. For research and treatment purposes, several 

authors consider critical renal artery stenosis to be greater than 50%, and 

percutaneous intervention is indicated in this scenario. However, there are no reports 

in the current literature on the evolution of patients with less than 50% stenosis. 

Method: This retrospective study included data from all patients who underwent 

kidney transplantation and were suspected of having TRAS after transplantation with 

stenosis under 50% independent of age and were referred for angiography at a single 

centre between January 2007 and December 2014. 

Results: During this period, 6,829 kidney transplants were performed at Hospital 

do Rim, 313 of whom had a clinical suspicion of TRAS, and 54 of whom presented no 

significant stenosis. The average age was 35.93 years old, the predominant sex was 

male, and most individuals (94.4%) underwent dialysis before transplantation. In most 

cases in this group, transplants occurred from a deceased donor (66.7%). The time 

between transplantation and angiography was less than one year in 79.6% of patients, 

and all presented nonsignificant TRAS. Creatinine levels, systolic blood pressure, 

diastolic blood pressure and glomerular filtration rate improved over the long term. The 

outcomes found were death and allograft loss. 

Conclusion: Age, sex and ethnic group of patients were factors that did not 

interfere with the frequency of renal artery stenosis. The outcomes showed that in the 

long term, most patients evolve well and have improved quality of life and kidney 

function, although there are cases of death and kidney loss. 

List of Abbreviations: BMS, bare metal stent; CMV, cytomegalovirus; CIT, cold 

ischaemia time; DBP, diastolic blood pressure; DES, drug-eluting stent; DGF, delayed 

graft function; DM, diabetes mellitus; eGFR, estimated glomerular filtration rate; ESRD, 

end-stage renal disease; PTA, percutaneous transluminal angioplasty; PSV, peak 
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systolic velocity; SBP, systolic blood pressure; SCr, serum creatinine; TRAS, 

transplant renal artery stenosis; US, ultrasonography. 

 

Key words: Kidney transplantation, transplant renal artery stenosis, TRAS, 

nonsignificant stenosis, angiography. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 
 
 

Angiografia se refere a intervenção percutânea 
Perda Renal refere-se à perda do enxerto 
 

Declarations 

 

Ethics approval and consent to participate: The Ethics Committee of the Federal 

University of São Paulo (UNIFESP) approved this study (reference number 4.098.877). 

This study was conducted in accordance with Good Clinical Practice, EU guidelines 

(EN 540), local regulations and the Helsinki Declaration. All medical ethics rules were 

followed throughout the research. The need for informed consent was waived by the 

Ethics Committee of the Federal University of São Paulo (UNIFESP). 

 
Consent to Publication: Not applicable 

 

Availability of data and materials: All data generated or analysed during this study are 

included in this published article. 

 

Competing interests: Hélio Tedesco Silva Júnior has received research grants and 

travel and consulting honouraria from Novartis, Sanofi and Pfizer. The remaining 

authors have no competing interests to disclose. 

 

Funding: The authors report no involvement in the research by the sponsor that could 

have influenced the outcome of this work. 

 

Authors' contributions: 

Manoela Linhares Machado Barteczko*: Study design, data acquisition, statistical 

analysis and writing of the manuscript. 



65 
 

 
 
 
 

Angiografia se refere a intervenção percutânea 
Perda Renal refere-se à perda do enxerto 
 

Henry Campos Orellana: Data acquisition. 

Gustavo Rocha Feitosa Santos: Data acquisition. 

Attílio Galhardo: Data acquisition. 

Gabriel Kanhouche: Data acquisition. 

Ana Carolina Buso Faccinetto: Data acquisition. 

Hélio Tedesco Júnior: Study design, writing and revision of the manuscript. 

José Osmar Medina Pestana: Study design, writing and revision of the manuscript. 

Ângelo Amato Vincenzo de Paola: Study design, writing and revision of the manuscript. 

Adriano Henrique Pereira Barbosa: Study design, data acquisition and contributor in 

writing, review and correction the manuscript. 

All authors read and approved the final version of the manuscript. 

 

Acknowledgements: Luiz Sérgio Carvalho - statistical analysis; Gislene Lima Oliveira 

- grammar and language revision. 

 

Authors' information: 

Manoela Linhares Machado Barteczko - https://orcid.org/0000-0003-3226-5831 

Henry Campos Orellana - https://orcid.org/0000-0001-9454-3871 

Gustavo Rocha Feitosa Santos - https://orcid.org/0000-0002-2403-9589 

Attílio Galhardo - https://orcid.org/0000-0002-8340-7302 

Gabriel Kanhouche - https://orcid.org/0000-0002-1133-0465 

Ana Carolina Buso Faccinetto - https://orcid.org/0000-0002-5434-770x 

Hélio Tedesco Júnior - https://orcid.org/0000-0002-9896-323x 



66 
 

 
 
 
 

Angiografia se refere a intervenção percutânea 
Perda Renal refere-se à perda do enxerto 
 

José Osmar Medina Pestana - https://orcid.org/0000-0002-0750-7360 

Ângelo Amato Vincenzo de Paola - https://orcid.org/0000-0001-9101-3170 

Adriano Henrique Pereira Barbosa - https://orcid.org/0000-0001-6936-9162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 
 
 
 

Angiografia se refere a intervenção percutânea 
Perda Renal refere-se à perda do enxerto 
 

1. Background 

Transplant renal artery stenosis (TRAS) is the main vascular complication of 

kidney transplantation1. TRAS usually occurs between the 3rd month and the 2nd year 

after transplantation, and the incidence varies from 1 to 23% depending on the 

diagnostic techniques and definitions used2, although it can appear at any time, with 

refractory hypertension and/or dysfunction of the graft in the absence of rejection, 

ureteral obstruction or infection3. The factors attributed to TRAS may be perfusion of 

the clamp, incorrect suture technique or fibrotic inflammation due to the suture 

material4, or graft rejection, cytomegalovirus (CMV) infection and the graft from a 

deceased donor5,6, the latter two being controversial factors in the literature7. 

TRAS diagnosis is carried out through several exams, as evaluating clinical 

parameters alone does not guarantee reliability when monitoring renal perfusion. Thus, 

it is necessary to evaluate clinical manifestations in addition to complementary exams, 

such as serum creatinine, refractory hypertension, Doppler ultrasonography (US 

Doppler), angiotomography and angioresonance8. 

This pathology is associated with a higher cardiovascular risk and increased 

mortality9,10. For research and treatment purposes, several authors consider critical 

renal artery stenosis to be greater than 50%11,12, and percutaneous intervention is 

indicated in this scenario. However, there are no reports in the current literature on the 

evolution of patients with less than 50% stenosis. 
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2. Methods 

2.1- Patient selection and study design 

 This was a retrospective study approved by the local research ethics committee. 

Between January 2007 and December 2014, 6,829 kidney transplants were performed 

at Hospital do Rim. Patients with suspected TRAS due to refractory hypertension, renal 

dysfunction and/or increased PSV above 200 cm/s were referred for angiography. 

Patients with less than 50% stenosis were followed for a long period. Patients lost to 

follow-up were excluded from the analysis. The mean follow-up time of the patients 

was 8.5 years (5-12). 

2.2- Data acquisition 

 Demographic and clinical data were collected from medical records. Procedure 

data were collected from our lab database. We used REDCap electronic data capture 

tools hosted at HSP – UNIFESP (13, 14). REDCap (Research Electronic Data Capture) 

is a secure, web-based software platform designed to support data capture for 

research studies, providing 1) an intuitive interface for validated data capture; 2) audit 

trails for tracking data manipulation and export procedures; 3) automated export 

procedures for seamless data downloads to common statistical packages; and 4) 

procedures for data integration and interoperability with external sources. 

 

2.3- Study endpoints 

 Primary outcomes were defined as all-cause mortality and allograft survival. 

Allograft loss was defined by the need for permanent dialysis, as documented by the 

renal transplant team notes. 
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 Secondary outcomes were defined as serum creatinine (SCr), estimated 

glomerular filtration rate (eGFR) by Cockcroft-Gault, systolic blood pressure (SBP), 

and diastolic blood pressure (DBP) at 1 month and 1 year postarteriography. 

Primary outcomes were defined as all-cause mortality and allograft survival from 

renal angiography. Allograft loss was defined by the need for permanent dialysis as 

documented by the renal transplant team notes. 

Secondary outcomes were defined as serum creatinine (SCr), estimated 

glomerular filtration rate (eGFR) by Cockcroft-Gault, systolic blood pressure (SBP), 

and diastolic blood pressure (DBP) at 1 month and 1 year postarteriography. 

 

2.4- Statistical analysis 

We used multiple imputations (mice package in R) to handle missing values 

(MVs). We used a predictive mean matching model for numeric variables, logistic 

regression (logreg) for binary variables (with 2 levels) and Bayesian polytomous 

regression (polyreg) for factor variables (>= 2 levels). We did not impute missing values 

for the clinical outcomes. 

Normally distributed data are presented as the mean ± SD, and skewed data 

are presented as the median [interquartile range (IQR)]. Normality of distribution and 

variances were checked using histograms, Kolmogorov-Smirnoff tests, normal 

probability plots and residual scatter plots. Chi-square, Mann–Whitney, or two-tailed t 

tests were used for comparisons of baseline data. 

Statistical analyses included a series of logistic regression models to predict the 

combined endpoint of death, kidney loss or retransplantation as the main endpoint, 
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using the odds ratio and 95% confidence intervals to estimate relative risk. Our 

regression models were built using a stepwise approach, limiting to 2 to 3 variables 

per step or per model. 

We selected the variables with the highest partial R2 for the respective outcomes 

among those with high collinearity (intervariable R2 > 0.25 or variance inflation factor 

> 10). P values<0.05 were considered statistically significant. Analyses were carried 

out using R [v4.0.0]. 

 

3. Results 

Patient characteristics 

A total of 6,829 kidney transplants were performed at Hospital do Rim; 313 of 

them had clinical suspicion of TRAS, and 54 patients had no significant stenosis (Table 

1). The age of this group ranged from 14 to 68 years old. The predominant sex was 

male; most individuals were submitted to dialysis before transplantation with an 

average time greater than 2 years. The diagnosis of hypertension was found in most 

of the patients, and all of these patients used medication for control and treatment, with 

35% using two associated medications. The most common CKDs were diabetic 

nephropathy and glomerulonephritis. Transplants occurred mostly from a deceased 

donor, and only one of these was undergoing retransplantation. 

The patients in this study mostly used the following immunosuppressive regimens: 

tacrolimus, azathiopine and prednisone, with the use of prednisone appearing in all 

patients in the study. 

Angiographic data 
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The time between transplantation and angiography was less than one year in 

79.6% of patients, and of the 54 studied, all presented nonsignificant TRAS, and all 

were submitted to US Doppler. Of these patients, only 3.7% had PSV values within 

normal parameters of up to 200 cm/s. The patients who underwent Angio TC, Angio 

RM, Angio 2D and Angio 3D are shown in Table 2. Most patients have a degree of 

stenosis of 30%. 

Laboratory tests and parameters. 

SCr improved over a year when comparing creatinine before angiography, and 

after one year of angiography, 11% more patients had normal values (Table 3). 

In the case of SBP, their average values over a year were improved. In addition, 

one month and one year after angiography, a great number of patients presented a 

drop in SBP values. Diastolic blood pressure had the same improvement over time 

(Table 3). 

For the eGFR, an improvement was noted one month after angiography, but 

after one year, there was an increase in these values, and fewer patients had 

glomerular filtration values within the normal range. 

Mild clinical outcomes 

There was a general increase in the number of patients using medications to 

treat hypertension before and after angiography. However, some of the patients 

experienced a decrease in the amount of medication they used (Table 4). 

Clinical outcomes 
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The outcomes presented were allograft loss and death, all due to cardiovascular 

causes. Retransplantation was not found in any of the cases, and the remainder had 

no long-term outcome (Table 5). 

Of the patients who died, all were male, with an average age of 53.5 years old. 

All were submitted to haemodialysis. Seventy-five percent had a diagnosis of 

hypertension using medication. Fifty percent of them had diabetic nephropathy as the 

main underlying disease. All were recipients from deceased donors. The 

immunosuppressive regimen was tacrolimus, mycophenolate, prednisone or 

cyclosporin, azathiopine, and prednisone. 

All of them had suspected TRAS and underwent US Doppler with 100% of the 

PSV values above 300 cm/s. The degree of stenosis was in the 40% range in 50% of 

the individuals, and the places of stenosis were in the renal artery ostium in 50% of the 

patients and in the renal artery body in 50%. Only 25% underwent a new US Doppler 

after angiography, with a PSV value above 300 cm/s. All patients continued to use 

medication to control and treat their hypertension after angiography. The majority of 

patients presented better SBP, DBP, creatinine levels and glomerular filtration rates 

over one year. 

Of the patients who presented allograft loss outcomes, 81.8% were male, with 

an average age of 34.2 years old. A total of 100% of these patients were undergoing 

haemodialysis. The underlying disease found in the majority was glomerulonephritis. 

A total of 90.9% of patients reported a positive diagnosis of hypertension, and 100% 

of them used medication to control and treat the disease. The type of donor was mostly 

deceased donors (90.1%), and the causes of death were 50% trauma, 30% 
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neurological disease and 10% cardiovascular disease. The ISS scheme of the majority 

was tacrolimus, mycophenolate, and prednisone. In this group, 100% of patients had 

suspected TRAS, as well as Doppler ultrasonography, and only 2 patients had PSV 

within the normal value, that is, up to 200 cm/s. Most had at least a 30% degree of 

stenosis. A total of 36.4% of patients underwent new US Doppler, and all PSVs 

remained within normal values. All patients used medication to control hypertension 

after transplantation and angiography. When we analysed the amount of medication 

used to treat hypertension before and after angiography, as used by this group of 

patients, we noticed that there was a decrease in the number of associations. Before, 

it was well known that patients used two or three combinations of drugs, and after 

angiography, this value dropped to one or two associations. In this group, only four 

patients showed improvement in creatinine levels. SBP, DBP and glomerular filtration 

rate also improved in a few patients. 

 

4. Discussion 

TRAS is the main vascular complication of kidney transplantation. Controversies 

in the literature about the factors that trigger stenosis in the artery of the transplanted 

kidney are numerous, and among them we can find type of donor, time between 

transplant and stenosis, and even the technique used for arterial anastomosis13. In 

2015, a study showed that the association of the first lesions with complications of the 

surgical technique and of the graft is related to the pathophysiology and temporality of 

the lesions, so that for patients with renal graft, TRAS becomes an important vascular 

complication, as indicated by risk factors and clinical signs, such as worsening renal 
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function, stenosis, increase in antihypertensive drugs, and high PSV value, among 

others14,15. In this study, 54 patients were analysed, and all of them presented 

nonsignificant stenosis. 

Previous studies of patients with significant stenosis showed that there was no 

relationship between age and the degree of stenosis16,17. The average age found was 

55 years in one study and 37 years in the other. In this study, an average age of 35.93 

years was found. However, these previous studies showed that the patients’ sex was 

mostly male, corroborating the present study in which the majority (81.5%) of the 

individuals were also male 16-18. Dialysis is recommended for patients with end-stage 

renal disease (ESKD)19, which was the case in this study, in which the entire number 

of patients was submitted to some type of dialysis or conservative treatment, 

corroborating the findings. 

In studies with significant stenosis, a diagnosis of systemic arterial hypertension 

was observed, despite the use of medications being superior to three associated types. 

The systolic averages found in these studies were 170 ± 30 mmHg and diastolic 105 

± 15 mmHg. After follow-up and endovascular treatment, there was an improvement 

in pressure, and the averages became 120 ± 20 mmHg for systolic and 75 ± 15 mm 

Hg for diastolic, with decreases in up to two associated medications16. The averages 

in the patients in this study were considerably lower than the averages in the patients 

in studies with significant stenosis. Before and after angiography, the highest number 

of associated medications was two, and in the intervals before and after angiography, 

this value increased by 6%. After transplantation, several conditions and aetiologies 

exist for the onset or worsening of SAH, such as toxicity of immunosuppressive drugs, 
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graft rejection, and recurrence of the original kidney disease. Among these conditions 

is stenosis of the renal artery, which is responsible for hypertension in 10% of 

transplant recipients but has great potential for cure20-26. 

The Brazilian Society of Nephrology names glomerulonephritis (23.5%), 

hypertensive nephrosclerosis (24.1%) and diabetes mellitus (16.6%) as the main 

causes of chronic renal failure (16.6%)19,27. Relating these statistics to this study, CKD 

categorized as indeterminate occurred in more than 35% of the studied patients, 

followed by glomerulonephritis (16.7%), diabetic nephropathy (14.8%) and 

hypertensive nephropathy (7.1%). 

The transplanted organs are of various origins, and according to Associação 

Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), on average, 59% of transplants come 

from living donors and 41% from deceased27,28. In 1998, in a study with 676 kidney 

transplants, Lopes et al.29 reported an index of 1.63% of stenosis and that all the 

incidences of stenosis occurred in deceased donor transplants, while in the study by 

Mendes et al., most recipients received a donation from a living donor. In the present 

study, with a nonsignificant TRAS, the donor type was deceased donors in 66.7% of 

the evaluated cases. During the statistical analysis, it was found that there was no 

relationship between the type of donor and the condition of the patient with significant 

or nonsignificant stenosis of the renal artery. The tendency towards a lower number of 

stenoses when using a deceased donor may be attributed to the more frequent use of 

aortic patches16. 

In a study published by Medina30 in 2017, it was observed that cyclosporine was 

replaced by tacrolimus and azathiopine by mycophenolate over the years of his 
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research and revealed that in the first years, the combination of cyclosporine with 

azathiopine and prednisone was predominant. However, the use of tacrolimus has 

increased over time, and an association with azathiopine was found at a higher 

percentage than the association with mycophenolate. This finding corroborates this 

study, in which all immunosuppressive associations were observed with prednisone, 

and drug combinations involving tacrolimus were more commonly used in patients than 

those involving cyclosporine. In the choice between azathiopine and mycophenolate 

to associate with other immunosuppressive agents, azathiopine appears in a greater 

number of patients, regardless of the association. In this study, the most common 

association of immunosuppression was 37% of kidney transplant recipients with 

tacrolimus, azathiopine and prednisone. Patients with high immunological risks and 

retransplants mainly use the scheme involving tacrolimus, mycophenolate and 

prednisone due to the possible reduction observed in the incidence of treated acute 

rejection31. Despite the use of these immunosuppressants to decrease the incidence 

of treated acute rejection, it should also be taken into account that this scheme 

improves patient and graft survival32,33. In this study, when we analysed the patients 

who presented the outcome of allograft loss, it was noted that their immunosuppressive 

regimens were mostly tacrolimus, mycophenolate and prednisone, while the patients 

who presented the outcome died mostly using other immunosuppressive regimens. 

The time between transplantation and angiography was less than a year, as in 

other studies, but with patients with significant stenosis, there was no relationship 

between the time and the degree of stenosis7,13. 



77 
 

 
 
 
 

Angiografia se refere a intervenção percutânea 
Perda Renal refere-se à perda do enxerto 
 

The Doppler echo exam is chosen for recipients with graft dysfunction, and the 

increase in peak velocity suggests that the vascular flow is compromised and that when 

stenosis is suspected, it is necessary to perform angiography20,34,35. Thus, the gold 

standard for definitively diagnosing stenosis is angiography, as it confirms the lesion 

that ultrasound has identified; thus, it is possible to plan the therapeutic approach and 

ascertain the need for intervention11,21,34,35. In this study, all patients underwent 

Doppler examination and had suspected stenosis, and after angiography, a 

nonsignificant stenosis < 50% was suggestive. 

To diagnose TRAS, the cut-off values are not homogeneous in the literature, 

with the most consensual values for direct parameters being PSV values > 180-200 

cm/s36-38. In this study, the PSV values were considered normal up to 200 cm/s. Only 

two out of 54 subjects had PSV within normal values prior to angiography. Of the 

patients who had high PSV, the highest percentage was in the range of 201 to 400 

cm/s, considering that three patients studied had PSV greater than 601 cm/s. This 

shows that despite a high PSV, patients with nonsignificant stenosis had PSVs closer 

to normal levels. After angiography, 20 patients underwent a new Doppler 

ultrasonography, seven of whom had SPV within normal limits. In the United States, in 

clinical practice, it is common to use CT angiography and MRI angiography, whereas 

in Europe, these methods are used only when, after renal Doppler, doubts about the 

diagnosis persist or when there are strong hypotheses, such as patients with multiple 

risk factors, taking into account all contraindications inherent to these procedures22,34-

37. In this study, angio-CT was performed in less than 40% of patients, while angio-

MRI was not performed. 
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Stenosis is considered significant when it compromises more than 50% of the 

arterial lumen, and the therapeutic approach to treatment depends on the degree of 

stenosis and its location. In cases of mild stenosis, that is, cases where blood pressure 

is controllable with medication and the creatinine level remains stable and < 3 mg/dl, 

conservative treatment is commonly used11,12. After evaluating and performing tests 

such as US Doppler and angio-CT, among others, it was found that the degree of 

stenosis in this study ranged from 10% to 46%; therefore, there were no significant 

degrees of stenosis, and these patients did not undergo intervention. 

Renal graft dysfunction of vascular aetiology is usually secondary to stenosis of 

the transplanted renal artery. However, high levels of serum creatinine and 

hypertension may also be present in patients with stenosis39. In these patients, 

creatinine levels returned to values considered normal for a renal transplant patient, 

that is, values at the maximum limit of normality or slightly increased. CKD can be 

classified according to the glomerular filtration rate into five stages28. Other parallel 

studies are unanimous in showing that a glomerular filtration value > 90 ml/min/1.73 

m2 is the best parameter associated with prolonged organ survival40-42. Renal function 

should be monitored using the glomerular filtration rate estimated by the Cockroft-Gault 

equation43-46. In these cases, the measurement of serum creatinine is not 

recommended because there is no linear relationship between the plasma creatinine 

level and glomerular filtration rate45,46. Some studies of converting the therapeutic 

regimen of cyclosporine and azathiopine to tacrolimus and mycophenolate or the use 

of mycophenolate and the reduction of cyclosporine doses have shown significant 

improvements in the glomerular filtration rate47-51. These data are in accordance with 



79 
 

 
 
 
 

Angiografia se refere a intervenção percutânea 
Perda Renal refere-se à perda do enxerto 
 

this study since more patients used the tacrolimus and mycophenolate regimen and 

showed an improvement in the glomerular filtration rate. 

The outcomes found in this study varied mainly between allograft loss and 

death, while the other patients continued to evolve well with transplantation and 

angiography. Comparing outcome, death and allograft loss, it was found that the 

average age of patients who died was high compared to those who had kidney loss. 

One study52 showed that the average age of patients who died after kidney 

transplantation was over 40 years old and that death after transplantation occurred in 

10.6% of the studied patients. The incidence of kidney loss among the patients was 

20.9%. These data corroborate the study showing that the death rate for patients 

undergoing transplantation is relatively low and that the age of these patients is over 

40 years old. However, when the average survival time of these individuals was 

evaluated, in the study previously mentioned, it was 14.4 months, while in the present 

study, the survival time was much longer. 

The percentage of patients with allograft loss was significant in the study 

mentioned and in the present study, at 20.7%, and the average age of these patients 

was over 30 years old. 

There were a total of 4 deceased recipients, and all were male. The majority 

were white, and all patients from these groups underwent haemodialysis before 

transplantation. Fifty percent presented with underlying diabetic nephropathy. All 

donors in this group were also deceased, and the causes of death were mostly 

neurological disease (3) and trauma (1). One hundred percent were submitted to US 

Doppler and were confirmed to have stenosis to any degree. 
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Recipients with organ loss were mostly male (81.2%) and dark-skinned (45.4%). 

One hundred percent were submitted to haemodialysis before the transplant. The 

underlying diseases found were glomerulonephritis, diabetic nephropathy and 

indeterminate in 45.4% of patients. The majority were deceased donors, and the 

causes of death were trauma, neurological disease and cardiovascular disease. In 

45.4% of the patients, rejection was declared, and treatment was necessary. All 

patients underwent US Doppler and presented any stenosis degree. 

In conclusion, age, sex and ethnic group of patients are factors that did not 

interfere with the frequency of renal artery stenosis. The outcomes showed that in the 

long term, death occurs in older patients with the outcome of allograft loss. Even so, 

most patients progress well and have improved quality of life and kidney function. 

It was not possible to establish significant associations between nonsignificant 

stenosis and factors such as DM, SAH and other underlying diseases in this study, and 

it was not possible to associate EART <50% with graft type, time between transplant 

and angiography, degree of stenosis, time on dialysis or its type, SPV values, levels of 

creatinine or glomerular filtration rate, SBP and DBP. Thus, further studies are 

necessary in this scope because there is no previous literature on nonsignificant 

stenosis. 

In addition, this study has limitations because it is a retrospective study. There 

are no previous studies on patients with nonsignificant stenosis, and the search was 

performed in a single centre. 
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Table 1. Patient characteristics 
N 54 
Age (years) (mean (SD))   35.93 (15.96) 
Sex (%, women)      10 (18.5) 
Whites (%)      22 (40.7) 
Weight (kg, D0) (mean (SD))   64.61 (18.32) 
Height (cm, D0) (mean (SD))  168.50 (11.39) 
BMI (kg/m2) (mean (SD))   22.39 (4.83) 
Time on dialysis (months) (mean (SD))   33.10 (25.88) 
Type of dialysis (%)   

Haemodialysis      49 (96.1) 
Peritoneal dialysis       1 (2.0) 

Conservative treatment       1 (2.0) 
HLA class (%)   

Ident (I)      27 (54.0) 
Hapto (II)       6 (12.0) 

Dist (III)       6 (12.0) 
CAD      11 (22.0) 

Hypertension (%)      43 (79.6) 
Diabetes mellitus (%)      15 (27.8) 
Dyslipidaemia (%)       5 (9.3) 
Smoking (%)       3 (5.6) 
EBV serum (% positive)       5 (13.9) 
CMV serum (% positive)      47 (90.4) 
CMV prophylaxis (%)      17 (32.1) 
Prior hypertensive nephropathy (%)       9 (16.7) 
Prior diabetic nephropathy (%)      12 (22.2) 
Prior polycystic nephropathy (%)       3 (5.6) 
Prior glomerulonephritis (%)      10 (18.5) 
Prior other diagnoses (%)       6 (11.1) 
Prior unknown cause of CKD (%)      19 (35.2) 
Other diseases (%)   

    NA      49 (90.7) 
Indeterminate       1 (1.9) 

                                              Repeated urinary infection       1 (1.9) 
   Renal malformation       1 (1.9) 

   Repeating pyelonephritis       1 (1.9) 
   Posterior urethral valve       1 (1.9) 

Alive donor (%)      18 (33.3) 
Deceased donor (%)      36 (66.7) 
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Panel (%) (mean (SD))    7.23 (18.69) 
Second transplantation (index Tx)       1 (1.9) 
Time since transplantation (months) (median [IQR])    5.00 [3.00, 9.00] 
TAV (median [IQR])   30.00 [25.00, 37.00] 
TIF (mean (SD))   17.67 (12.14) 
Total cholesterol (mg/dL) (mean (SD))  170.93 (46.93) 
HDL-C (mg/dL) (mean (SD))   43.85 (11.50) 
LDL-C (mg/dL) (mean (SD))  106.45 (46.22) 
Cause of death (donor) (%)   

    NA      19 (35.2) 
  CV disease       5 (9.3) 

   Neurologic disease      17 (31.5) 
   Trauma      13 (24.1) 

Type of graft (%)   
    NA      14 (25.9) 

   Gregoir      32 (59.3) 
   Politano       4 (7.4) 

   Ureteropielo       4 (7.4) 
Blood type (%)   

    NA       7 (13.0) 
   A      15 (27.8) 

   AB       3 (5.6) 
   B       7 (13.0) 
   O      22 (40.7) 

RH factor = + (%) (n = 16)      16 (100.0) 
Blood transfusion      17 (33.3) 

                                                  Baseline Meds  
Anti-hypertensive meds at baseline (%)      43 (100.0) 
ACEi at baseline (%)      17 (31.5) 
ARB at baseline (%)       6 (11.1) 
Beta-blocker at baseline (%)      21 (38.9) 
Diuretic at baseline (%)      10 (18.5) 
Vasodilator at baseline (%)      14 (25.9) 
Calcium channel blockers at baseline (%)      25 (46.3) 
Central alpha-antagonist at baseline (%)       5 (9.3) 
Insulin at baseline (%)      10 (18.5) 
Oral hypoglycaemic meds at baseline (%)       5 (9.3) 
Hypolipidaemic meds at baseline (%)       3 (5.6) 
Simvastatin at baseline (%)       2 (3.7) 
Atorvastatin at baseline (%) 0 (0) 
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Rosuvastatin at baseline (%) 0 (0) 
Post-Tx smoking       2 (3.9) 
Treatment for rejection      18 (34.6) 
ISS tacrolimus      36 (70.6) 
ISS mycophenolate      18 (35.3) 
ISS prednisone      50 (98.0) 
ISS cyclosporine      15 (29.4) 
ISS azathioprine      34 (66.7) 

 
 
 

Table 2. 

 

                                   Doppler/angiography measures  

Suspected TRAS      53 (100.0) 
US Doppler      52 (100.0) 
A_angio_TC (mean (SD))   28.20 (13.86) 
Stenosis A 3D (median [IQR])   30.00 [30.00, 30.00] 
Luminal reduction (%) (mean (SD))   29.35 (7.69) 
Translesional gradient (mean (SD))   11.31 (5.76) 
Stenosis rate (mean (SD))   30.06 (9.13) 
Angio TC      15 (31.2) 
Angio RM      0 (0) 
Angio 2D      48 (96.0) 
Angio 3D      26 (52.0) 
Any stenosis (%)      54 (100.0) 
Stenosis ≥ 30% & < 50% (%)      40 (74.1) 
Stenosis at iliac aa       1 (1.9) 
Stenosis at renal artery ostium      31 (57.4) 
Stenosis at RA body      22 (40.7) 
Stenosis at RA branches (%) 0 (0) 
Stenosis at polar aa (%) 0 (0) 
Stenosis type (concentric) (%)       8 (14.8) 
Stenosis type (eccentric) (%)      0 (0) 
Stenosis type (diffuse) (%)       1 (1.9) 

  
 
 

Table 3. 

 

                          Substitute outcomes 
                            (follow-up lab parameters) 
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Creatinine at baseline (mg/dL) (median [IQR])    1.68 [1.44, 2.24] 
Creatinine at 1 month (mg/dL) (median [IQR])    1.73 [1.43, 2.19] 
Creatinine at 1 year (mg/dL) (median [IQR])    1.56 [1.31, 2.00] 
Delta creatinine at 1 month (mg/dL) (median [IQR])   0.05 [-0.22, 0.18] 
Delta creatinine at 1 year (mg/dL) (median [IQR])   -0.18 [-0.39, 0.10] 

  
SBP prearteriography (mmHg) (mean (SD))  144.00 (22.98) 
SBP at 1 month (mmHg) (mean (SD))  136.98 (18.74) 

SBP at 1 year (mmHg) (median [IQR]) 
 130.00 [120.00, 

140.00] 
Delta SBP at 1 month (mmHg) (mean (SD))   -7.34 (25.42) 
Delta SBP at 1 year (mmHg) (mean (SD))   -9.89 (34.45) 

  
DBP prearteriography (mmHg) (mean (SD))   86.88 (15.00) 
DBP at 1 month (mmHg) (mean (SD))   81.94 (10.80) 
DBP at 1 year (mmHg) (mean (SD))   80.44 (10.50) 
Delta DBP at 1 month (mmHg) (mean (SD))   -4.86 (17.11) 
Delta DBP at 1 year (mmHg) (mean (SD))   -5.18 (18.04) 

  
VPS (mean (SD))  395.10 (113.02) 

VPS post (median [IQR]) 
 256.50 [137.75, 

297.50] 
Delta VPS (mean (SD)) -207.70 (171.75) 

  
GFR at baseline (mean (SD))   44.92 (31.94) 
GFR at 1 month (mean (SD))   44.92 (28.92) 
GFR at 1 year (mean (SD))   48.50 (31.98) 
Change in GFR at 1 month (median [IQR])    0.00 [-5.00, 2.00] 
Change in GFR at 1 year (median [IQR])    0.50 [-2.75, 10.00] 

  
Drop >0.1 mg/dL in creatinine at 1 month      29 (53.7) 
Drop >0.1 mg/dL in creatinine at 1 year      29 (53.7) 
Any drop in SBP at 1 month      27 (50.0) 
Any drop in SBP at 1 year      21 (38.9) 
Any drop in DBP at 1 month      23 (42.6) 
Any drop in DBP at 1 year      21 (38.9) 
Any drop in VPS      13 (24.1) 
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Table 4.  

                                 Soft clinical outcomes  
Suspected restenosis       1 (1.9) 
Clinical follow-up      50 (96.2) 
Anti-hypertensive meds pre (mean (SD))Table 3    2.28 (1.01) 
Anti-hypertensive meds post (mean (SD))    2.16 (1.08) 
Absolute change in anti-hypertensive meds (mean 
(SD)) 

   0.05 (0.99) 

Any drop in anti-hypertensive meds       8 (14.8) 
  

Table 5. 
 

                                 Hard clinical outcomes  
New graft (new transplantation) 0 (0) 
Allograft loss      12 (22.2) 
Death       4 (7.4) 
CV death       4 (7.4) 
Compound outcome      16 (29.6) 

 
 

 

 


