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Objetivos: Comparar os resultados da utilização da solução de Euro-Collins (1 litro) e 

da solução de Belzer (1 litro) com a utilização apenas da solução de Belzer (2 litros) na 

perfusão da artéria aorta, durante a fase de captação de órgãos do doador no 

transplante combinado de pâncreas-rim. Métodos: A partir de 1º de janeiro de 2003 até 

1º de agosto de 2004 foram realizados, pelo Grupo de Transplante da Disciplina de 

Gastroenterologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo – Hospital São 

Paulo – Escola Paulista de Medicina, 49 transplantes combinados pâncreas-rim. Em 30 

transplantes (Grupo A), foi utilizada para a perfusão apenas a solução de Belzer (2 

litros de solução pela artéria aorta). Em 16 captações (Grupo B), a perfusão foi 

realizada com a utilização de um litro de solução de Euro-Collins, seguido de um litro 

de solução de Belzer. Foram determinados parâmetros clínicos comparando-se os dois 

Grupos, analisando variáveis categóricas e numéricas. Resultados: Cinco doentes do 

Grupo A não corrigiram a glicemia até o primeiro dia de pós-operatório, necessitando, 

assim, de reposição exógena de insulina, enquanto um doente no Grupo B necessitou. 

Sete doentes do Grupo A e dois do Grupo B apresentaram pancreatite. Onze doentes 

do Grupo A e quatro do Grupo B apresentaram pelo menos um episódio de rejeição 

celular aguda. Três doentes no Grupo A e um do Grupo B apresentaram trombose 

vascular do enxerto. No Grupo A, três doentes apresentaram fístulas, sendo duas 

entéricas e uma pancreática. No Grupo B, dois doentes apresentaram fístula entérica. 

Quatro doentes do Grupo A necessitaram de drenagem de coleção abdominal e no 

Grupo B foram observadas duas coleções abdominais. Cinco doentes do Grupo A 



 

 

 

xviii

perderam o enxerto pancreático e dois no Grupo B. Dois doentes do Grupo A e 

nenhum no Grupo B necessitaram de tratamento para fungo. Dez doentes do Grupo A 

e quatro do Grupo B necessitaram de tratamento para citomegalovírus. Um doente 

(3,3%) no Grupo A e dois (12,5%) no Grupo B evoluíram para óbito até o terceiro mês 

de pós-operatório. O tempo médio de isquemia pancreático foi de 13,15 horas no 

Grupo A e 13,69 horas no Grupo B. O tempo de internação médio do Grupo A foi de 

23,96 dias e 21,33 no Grupo B. Conclusões: Nesta Casuística, a utilização de um litro 

de solução de Euro-Collins, seguida de um litro de solução de Belzer, infundidos na 

artéria aorta durante a captação do pâncreas não apresentou diferença 

estatisticamente significante em relação ao funcionamento do enxerto, complicações 

pós-operatórias, sobrevivência do enxerto, sobrevivência do doente e tempo de 

internação, quando comparada com a utilização exclusiva da solução de Belzer. 
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2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diabetes melito afeta em torno de um milhão de pessoas nos EUA 

e 30 mil casos novos são diagnosticados anualmente.(1) Trata-se de um problema de 

grande repercussão na saúde pública mundial, pois, além de ser a maior causa de 

insuficiência renal crônica, ainda leva a outras complicações, como amaurose, 

amputações de membros e impotência sexual.(2) Além disso, sabe-se que os doentes 

diabéticos representam quase um terço da população com insuficiência renal em 

diálise.(3)  

 

Apesar do intenso esforço para o controle rigoroso da glicemia, 

vários episódios de graves hipoglicemias têm sido relatados, tornando a reposição 

exógena de insulina uma forma imperfeita de solução.(4) 

 

O transplante simultâneo de pâncreas e rim tem sido realizado para 

os doentes diabéticos Tipo I com insuficiência renal terminal.(5) 

 

Mesmo com o alto custo e elevadas morbidade e mortalidade 

relacionadas ao procedimento, esses indicadores vêm diminuindo, tornando esse 

método uma terapêutica custo-benefício não só aceitável, como também necessária 

para os doentes diabéticos com estágio terminal da doença renal.(6, 7) 
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A evolução culminou com a aceitação pela Associação Americana 

de Diabetes do transplante de pâncreas – rim como o tratamento de eleição para o 

doente diabético Tipo I com doença renal terminal.(8) 

 

Dados americanos apontam um custo médio atual do transplante de 

pâncreas – rim durante o período de internação de US$ 110.000 a US$ 125.000.(9) No 

Brasil, apesar do alto custo dos transplantes, o Governo tem se esforçado para mantê-

los como procedimentos rotineiros. Em nosso país, o valor pago pelo procedimento é 

de aproximadamente dez mil dólares americanos. Apesar de esse valor ser baixo em 

relação ao de países desenvolvidos, o Brasil destaca-se no cenário mundial, quando se 

analisa o número de transplantes pelo critério de renda per capita.(10) 

 

Por sermos um país em desenvolvimento, com escassos recursos 

para a saúde, é importante que se tente economizar com os procedimentos de alto 

custo, desde que esta economia não reflita em perda de qualidade. 

 

O sucesso deste procedimento complexo (transplante de pâncreas –

rim) depende de vários fatores, incluindo o perfil do doador, a técnica de captação do 

pâncreas, o perfil do receptor e o ato do transplante. 

 

A partir da década de 60, o estudo da preservação de órgãos tornou-

se proeminente. O princípio desta preservação é manter a viabilidade do órgão pelo 

maior tempo possível, de forma que, quando transplantado, funcione imediatamente.(11) 

 

A solução de Collins, surgida na década de 70, foi amplamente 

utilizada na prática clínica dos transplantes até o surgimento da solução de Belzer.(12)  

Apesar de a de Collins ter predominado na preservação dos transplantes de pâncreas 

até o final da década de 80, Sutherland e Moudry concluíram que ela não era a mais 

adequada para o transplante de pâncreas, pela necessidade de se obter um maior 

tempo de isquemia.(13) 

 

Toledo-Pereyra et al. (1985) demonstraram, experimentalmente, 

que, para atingir de 48 a 72 horas de isquemia, outras soluções necessitavam ser 

descobertas, pois a solução de Collins mostrava-se ineficaz para atingir tal objetivo.(14) 
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Wahlberg et al. (1987) experimentaram a utilização de uma nova 

solução de preservação – a solução de Belzer – no transplante de pâncreas em 

cachorro, atingindo 72 horas de preservação de boa qualidade.(15) 

 

A solução de Collins é simples, cristalóide, composta basicamente 

com alta concentração de potássio e baixa de sódio, mimetizando o conteúdo 

intracelular, e alta concentração de glicose (vide Quadro 1). Esta solução sofreu várias 

modificações, sendo uma delas a retirada do magnésio de sua formulação, sendo 

chamada assim de solução de Euro-Collins.(12) 

 

QUADRO 1 COMPONENTES DA SOLUÇÃO DE COLLINS 
Componentes Volume 

Potássio 115 (mM) 

Sódio 10 (mM) 

Fosfato 57,5 (mM) 

Magnésio 30 (mM) 

Sulfato 30 (mM) 

Glicose 140 (mM) 

Osmolalidade 350 (mosm/L) 

PH 7.1 

 

Belzer (1993) demonstrou que, usando sua solução na preservação 

dos pâncreas transplantados, o índice de não-funcionamento primário do enxerto foi de 

apenas 0,5%, com tempo médio de isquemia de 18 horas.(16) Esta revolucionária 

solução ganhou popularidade e se tornou a solução de preservação padrão nos 

transplantes, inclusive no de pâncreas.  

 

Múltiplas técnicas de captação de órgãos por infusão de solução 

gelada pela artéria aorta têm sido descritas.(17) Em geral, utilizam-se  dois litros da 

solução de Belzer mais um litro no saco plástico onde se armazena o pâncreas para a 

realização da cirurgia de mesa à espera do transplante.(18)  

 

O custo de um litro da solução de Belzer é de 529 dólares 

americanos (R$ 1.430,00 pela cotação de 17 de fevereiro de 2005, onde um dólar 
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equivalia a R$ 2,70). Em geral, são usados três litros de solução de Belzer durante o 

transplante de pâncreas – rim, consumindo, desta forma, aproximadamente 1587 

dólares americanos, ou seja, 14,5% do valor pago atualmente pelo Governo brasileiro 

por todo o procedimento (Portaria nº 92/GM, código 46.804.01.3, publicada em 23 de 

janeiro de 2001). Assim, é notória a importância da solução de Belzer no custo do 

transplante combinado pâncreas – rim. 

 

Por outro lado, apesar de a solução de Belzer ser padrão, já houve 

questionamento dela em relação ao transplante hepático. Pirenne et al. (2001) 

demonstraram que, infundindo pela artéria aorta uma solução de menor viscosidade do 

que a solução de Belzer, obteriam menor índice de estenose da via biliar, 

provavelmente pelo fato de a solução penetrar com mais facilidade e rapidez nos 

pequenos canalículos vasculares, impedindo, assim, a estagnação de sangue e a 

formação de pequenos trombos.(19) 

 

Com a finalidade de testar novas soluções de preservação, que 

consigam manter a efetividade da solução de Belzer, porém com custo menor, 

recentemente, em estudos prospectivos, comparou-se o emprego da solução de Belzer 

com outras duas soluções: a de Celsior e a de Histidine-Tryptophan-Ketoglutarate 

(HTK).  

 

Boggi et al. (2004) realizaram o primeiro estudo clínico comparando 

a solução de Belzer com a de Celsior em transplantes de pâncreas. Observaram 

semelhança nos resultados clínicos dos dois Grupos, mas não houve economia com o 

uso da solução de Celsior, uma vez que se utilizou maior quantidade da solução de 

Celsior do que da de Belzer (60 mL/kg para solução de Belzer e 90 mL/kg para a de 

Celsior).(20) 

 

Fridell et al. (2004), no primeiro estudo comparativo entre a solução 

de Belzer e a de HTK, demonstraram a similaridade entre ambas; contudo, houve 

maior economia com a utilização da solução de HTK. Apesar de ser um estudo 

prospectivo e randomizado, foi o primeiro e envolveu cerca de apenas dez doentes 

transplantados em cada Grupo.(21)  
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A solução de Euro-Collins tem um custo menor, podendo ser, 

inclusive, fabricada em instituições brasileiras. O Setor de Compras do Hospital São 

Paulo compra esta solução da empresa Fresenius Kabi Brasil LTDA, cujo preço cotado 

em 17 de fevereiro de 2005 foi de R$ 44,28 por litro. No mesmo dia, foi cotada para a 

compra, na única importadora de São Paulo que distribui a solução de Belzer, 

Euromedical. Com. Imp. Exp. Dist. LTDA, pelo valor de R$ 1.430,00 por litro, ou seja, 

32,5 vezes mais caro que a solução de Euro-Collins. 

 

Em dois estudos prospectivos randomizados, comparando o uso da 

solução de Belzer apenas com o uso de soluções menos viscosas e de menor custo 

(solução de Euro-Collins ou de Ringer lactato) na pré-perfusão durante a captação em 

transplante de fígado, não houve diferenças estatísticas entre os Grupos. Vale ressaltar 

que nos grupos da pré-perfusão com soluções de Euro-Collins ou de Ringer lactato 

houve economia de U$ 400 a U$ 1200 por captação.(22, 23) 

 

Adam et al. (1996) demonstraram que o emprego da solução de 

Euro-Collins em conjunto com a de Belzer na captação para transplante hepático não 

gera efeito deletério na função do enxerto nem na sobrevivência dos doentes 

transplantados e traz uma economia substancial no processo de captação.(24) 

 

Sabe-se que o primeiro litro infundido na artéria aorta tem por 

objetivo retirar o sangue do órgão a ser captado e iniciar rapidamente o 

resfriamento.(22) A solução de Euro-Collins, por ser menos viscosa,(25) está sendo 

usada amplamente na captação de fígados por várias equipes no Brasil, nesta primeira 

lavagem para a substituição do sangue de uma forma rápida e efetiva. Em seguida, 

infunde-se a solução de Belzer para complementar a perfusão, que permanece durante 

todo o período de preservação. Esta mudança trouxe sensível diminuição nos custos 

do procedimento. Esta mesma estratégia de perfusão vem sendo usada por alguns 

grupos de transplante de pâncreas e, inclusive, pelo Grupo de Transplante da 

Disciplina de Gastroenterologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp) – Hospital São Paulo, desde 2003.  

 

Apesar de a conduta preferencial do Grupo do Hospital São Paulo 

ser a realização da pré-lavagem com um litro de solução de Euro-Collins pela artéria 
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aorta durante a captação do pâncreas, a maioria dos doadores de pâncreas o é 

também de fígado, tornando a forma de perfusão muitas vezes confusa e necessitando 

de uma combinação prévia entre as equipes, pois, além das soluções de Euro-Collins e 

de Belzer, existem outras duas sendo utilizadas na prática clínica para a captação 

hepática: a de HTK e a de Celsior. Desta forma, na maioria dos transplantes de 

pâncreas realizados a partir de 2003, de acordo com a preferência da equipe que 

realizou a retirada de órgãos (fígado, rim e pâncreas) e respeitando esse acordo acima 

referido, têm sido usados na perfusão pela artéria aorta um litro de solução de Euro-

Collins e um de solução de Belzer ou dois de Belzer. 
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2  OBJETIVO 
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Comparar os resultados da utilização da solução de Euro-Collins (1 

litro) e da de Belzer (1 litro) com o uso apenas da solução de Belzer (2 litros) na 

perfusão da artéria aorta, durante a fase de captação de órgãos do doador no 

transplante combinado de pâncreas – rim. 
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3  CASUÍSTICA E MÉTODO 
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A partir de 1º de janeiro de 2003 até 1º de agosto de 2004, foram 

realizados, pelo Grupo de Transplante da Disciplina de Gastroenterologia Cirúrgica da 

Universidade Federal de São Paulo – Hospital São Paulo – Escola Paulista de 

Medicina, 49 transplantes combinados pâncreas – rim. 

 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Protocolo nº 1287/04) e aprovado. 

 

Em 30 transplantes, foi utilizada para a perfusão apenas a solução 

de Belzer (2 litros de solução pela artéria aorta). Em 16 captações, a perfusão foi 

realizada fazendo-se uso de um litro de solução de Euro-Collins, seguido de um litro de 

solução de Belzer. Em outros três transplantes foram utilizadas outras soluções (de 

HTK e de Celsior) e, por isso, estes casos foram excluídos da análise. 

 

Esquematicamente, os Grupos analisados foram divididos em: 

 

• Grupo A – Perfusão com Belzer: 30 transplantes. 

• Grupo B – Perfusão mista (Euro-Collins + Belzer): 16 transplantes. 
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Todos os transplantes analisados neste estudo seguiram protocolos 

previamente estabelecidos em relação ao doador, à técnica cirúrgica no preparo do 

órgão na mesa e ao receptor. A única variação foi a tática adotada pelas equipes em 

relação ao líquido de preservação usado na perfusão da artéria aorta. 

Os protocolos vigentes para os transplantes de pâncreas – rim desta 

instituição quanto ao doador, cirurgia de mesa e receptor estão descritos a seguir. 

 

3.1 Escolha do Doador 
 

Os critérios abaixo relacionados foram utilizados para a indicação do 

doador para o transplante de pâncreas – rim: 

 

• Declaração de morte cerebral com consentimento informado. 

• Idade entre 10 e 45 anos. 

• Estabilidade hemodinâmica com adequada perfusão e oxigenação (parâmetros 

relacionados às dosagens de drogas vasoativas não foram considerados critérios). 

• Ausência de doença transmissível. 

• Ausência de neoplasia. 

• Ausência de parente de primeiro grau com diabetes melito. 

• Ausência de cirurgia pancreática prévia. 

 

Os critérios empregados para contra-indicar a utilização do órgão do 

doador estão relacionados a seguir: 

 

• História de diabetes melito (Tipos I, II ou gestacional). 

• Presença de pancreatite. 

• Presença de infecção abdominal. 

• Uso crônico de álcool. 

• História recente de uso de drogas endovenosas. 

• Aterosclerose grave ou infiltração gordurosa pancreática. 

 

A presença de hiperglicemia ou hiperamilasemia não foi contra-

indicação para a captação do órgão. O pâncreas foi avaliado no ato cirúrgico e 
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descartado, caso houvesse a presença de pancreatite, trauma ou fibrose. Na presença 

de edema pancreático, era realizada a infusão de albumina a 20% e de diurético. 

Anomalias vasculares não foram consideradas contra-indicações.  

 

3.2 Técnica Cirúrgica no Doador 
 

Realizava-se uma incisão mediana suprapúbica, prolongando-se 

com esternotomia. Após a abertura da cavidade abdominal, era feita uma avaliação do 

pâncreas. Procurou-se por trauma, lacerações, fibrose ou endurecimento, infiltração 

gordurosa ou edema. Se houvesse edema importante, era então solicitada a infusão de 

albumina a 20% e de diurético. Se o aspecto macroscópico do pâncreas fosse 

aprovado, locava-se uma sonda nasoduodenal para realizar a limpeza mecânica e 

química do duodeno, segmento este que acompanhava o pâncreas no ato do 

transplante. Infundiam-se 440 ml de soro fisiológico a 0,9% com povidine tópico (60ml) 

e, em seguida, a solução era aspirada de volta.  

 

A seguir, infundiam-se 500 ml de solução fisiológica, desta vez 

misturados com 5 g de neomicina e 50 mg de anfotericina B. Esta solução não era mais 

aspirada de volta, permanecendo no coto duodenal durante o transplante. 

Concomitante à limpeza duodenal, iniciava-se a exposição dos grandes vasos, 

rebatendo o cólon direito medialmente. Com esta manobra, eram expostos a artéria 

aorta, a veia renal esquerda e o tronco da artéria mesentérica superior. Após a artéria 

aorta estar isolada e preparada para a perfusão, buscavam-se variações arteriais, 

principalmente a artéria hepática direita, originando-se da artéria mesentérica superior. 

Palpava-se o pedículo hepático, buscando sentir pulsação abaixo da veia porta, trajeto 

usual dessa variação. Mesmo que nada de alterado fosse detectado pela palpação, 

abordava-se o tronco da artéria mesentérica superior na extensão mínima de 2 cm. 

Caso fosse verificada a presença de um ramo hepático direito, a secção da artéria 

mesentérica era realizada acima de sua origem.  

 

Posteriormente, isolava-se a artéria esplênica na sua origem do 

tronco celíaco, reparando-a para facilitar a identificação após a perfusão. Com todas as 

equipes já preparadas para iniciar a perfusão, infundia-se heparina (20.000 a 30.000 

U). Passados alguns minutos, a artéria aorta era cateterizada e se infundia a solução 
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de preservação gelada. Para se manter a pressão de infusão, ocluía-se a artéria aorta 

em sua porção torácica ou no hiato diafragmático. Iniciava-se, então, a perfusão de 

dois litros de solução de preservação pela artéria aorta. A solução era drenada em 

abertura na veia cava, logo acima do diafragma. Simultaneamente, a cavidade 

abdominal era preenchida e resfriada com gelo moído.  

 

Após o término da perfusão, o primeiro órgão a ser retirado era o 

coração e, a seguir, o fígado (quando utilizados). Para separar o fígado do pâncreas, 

ligavam-se o colédoco distalmente e a artéria gastroduodenal. Desta forma, deslocava-

se a artéria hepática cranialmente, para a exposição da veia porta, a qual era 

seccionada. A distância desta secção foi consensual entre as equipes, restando pelo 

menos 2 cm de veia porta para o pâncreas. Seccionadas as artérias mesentérica 

superior e esplênica, previamente dissecadas e reparadas, o fígado ficava 

completamente isolado em relação ao pâncreas e era, então, removido. Durante todo o 

processo, a cavidade era mantida em baixa temperatura, irrigada com gelo e soro 

fisiológico gelado. Utilizavam-se grampeadores para seccionar o duodeno, em sua 

primeira e quarta porções. Mobilizava-se o baço, mantendo-o junto ao pâncreas. Por 

último, ligavam-se os vasos mesentéricos (artéria e veia mesentérica superior e veia 

mesentérica inferior) na borda inferior pancreática.  

 

3.3 Técnica Cirúrgica no Preparo do Enxerto na Mesa 

 

O pâncreas era mantido imerso na solução de Belzer gelada, 

enquanto quatro procedimentos básicos eram realizados: esplenectomia, diminuição 

duodenal, limpeza de pequenas estruturas ao redor do pâncreas e preparo vascular. 

Iniciava-se pela esplenectomia, realizando pequenas ligaduras do lado pancreático, 

principalmente da artéria e da veia esplênicas. O tamanho do duodeno era diminuído, 

restando em torno de 8 cm. Após a limpeza de gorduras adjacentes e ligaduras de 

pequenos vasos ao redor do pâncreas, iniciava-se o preparo dos pedículos vasculares. 

Realizava-se a reconstrução das artérias mesentérica superior e esplênica, usando os 

ramos interno e externo da artéria ilíaca do doador. Assim sendo, o enxerto pancreático 

necessitava de apenas uma anastomose arterial durante o seu implante no receptor. A 

veia porta era dissecada até a confluência com a veia esplênica (vide Figura 1) 
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FIGURA 1 ASPECTO VASCULAR DO PÂNCREAS NA CIRURGIA DE MESA 

 

 

3.4  Escolha do Receptor 

 

Todos os doentes passaram por uma avaliação clínica 

multidisciplinar minuciosa no período pré-operatório, com a participação de 

nefrologistas, endocrinologistas e cardiologistas. 

 

3.4.1 Critérios de Inclusão 

 

• Presença de diabetes melito Tipo I. 

• Idade inferior a 50 anos. 

• Presença de insuficiência renal terminal. 

• Capacidade de suportar a cirurgia e a imunossupressão. 

• Condição socioemocional para entender a natureza do procedimento. 
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3.4.2 Critérios de Exclusão 

 

• Doença arterial coronariana não-corrigível (demonstrada pela angiografia).  

• Fração de ejeção abaixo de 50%. 

• Infarto do miocárdio recente. 

• Em vigência de uso de drogas (inclusive álcool). 

• Doença psiquiátrica (avaliada por especialista). 

• História prévia de difícil adesão ao tratamento. 

• Câncer ou infecção em atividade. 

• Obesidade mórbida (índice de massa corpórea > 40). 

 

3.4.3 Técnica Cirúrgica no Receptor 

 

Após uma incisão abdominal mediana infra e supra-umbilical, 

iniciava-se o descolamento do cólon ascendente, visando expor a veia cava e os vasos 

ilíacos à direita. O processo de implante pancreático fazia-se através de anastomoses 

vasculares, utilizando-se fio de polipropileno 6-0, com suturas contínuas entre a veia 

porta do enxerto e a veia cava ou ilíaca comum direita do receptor (sem realizar a 

ligadura da veia ilíaca interna e ramos posteriores) e da artéria do enxerto com a artéria 

ilíaca do receptor (vide Figuras 2, 3 e 4). Antes da liberação do fluxo vascular para o 

enxerto, o anestesista era consultado e alertado para a possibilidade de eventuais 

sangramentos vultosos naquele momento. A reperfusão era, então, realizada (Figura 

5). Após o controle do sangramento, realizava-se a drenagem da secreção exócrina 

pancreática, através de anastomose entre o duodeno do enxerto com uma alça de 

intestino delgado. Esta anastomose era feita em dois planos: o primeiro com uma 

sutura contínua de fio de poligalactina 4-0, plano total; o segundo com uma sutura 

contínua seromuscular, invaginando a primeira, com fio de polipropileno 4-0 (Figura 6). 

Utilizava-se um dreno abdominal laminar tipo penrose siliconizado em todos os 

transplantes. 
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FIGURA 2 EXPOSIÇÃO DA VEIA CAVA E ARTÉRIA ILÍACA COMUM DIREITA 

  
 

FIGURA 3  ANASTOMOSE VENOSA ENTRE A VEIA PORTA DO PÂNCREAS E 
 A VEIA CAVA DO RECEPTOR 
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FIGURA 4 ANASTOMOSE ARTERIAL ENTRE O ENXERTO ARTERIAL  

DO PÂNCREAS E A ARTÉRIA ILÍACA COMUM DIREITA 

  

 
 
 
FIGURA 5 REPERFUSÃO DO PÂNCREAS 
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FIGURA 6 ANASTOMOSE ENTRE O DUODENO DO PÂNCREAS E A ALÇA  

ENTÉRICA DO RECEPTOR 

  
 

 

3.4.4 Controle Clínico Pós-Operatório 

 

No período pós-operatório imediato, os doentes foram 

encaminhados à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), pelo potencial risco de 

complicações. A mensuração diária do peso corpóreo era feita para auxiliar no controle 

da hidratação, tentando evitar o excesso de infusão hídrica. Antibióticos profiláticos por 

via endovenosa foram usados no período intra-operatório e por mais 72 horas, havendo 

a preferência por cefalosporina de terceira geração e ampicilina. Não foi utilizada 

profilaxia para infecção por fungos, vírus ou trombose vascular. No terceiro dia de pós-

operatório era iniciada a administração de trimetropim/sulfametoxazol (Bactrim ®) por 

via oral, permanecendo durante seis meses, como profilaxia para o pneumocystis 

carini. 

 

Os líquidos por via oral eram iniciados assim que o doente 

apresentasse sinais de movimentos intestinais, em geral no primeiro ou segundo dia de 

pós-operatório. 



 

 

20

 

Exames laboratoriais, tais como: hemograma, dosagem de glicose, 

amilase, lipase, sódio, potássio e creatinina eram realizados diariamente.  

 

Exames radiográficos, como: ultra-sonografia com Doppler e 

tomografia computadorizada de abdômen eram realizados apenas quando clinicamente 

indicados e não rotineiramente. 

 

A imunossupressão padronizada pelo Grupo foi o emprego de 

tacrolimus (FK 506), esteróides e micofenolato (MMF).  

 

Os doentes recebiam soro glicosado a 10% a um fluxo de 40 a 80 ml 

por hora e reposição de insulina, caso houvesse necessidade. Era realizada a 

mensuração de glicemia capilar de hora em hora no período pós-operatório imediato e, 

a seguir, de quatro em quatro horas. 

 

3.5 Análise dos Resultados 

 

Foram determinados parâmetros clínicos colhidos 

retrospectivamente dos prontuários e analisados comparando-se os dois Grupos.  

 

• Grupo A – Perfusão com solução de Belzer. 

• Grupo B – Perfusão mista (Euro-Collins + Belzer) 

  

O tempo estipulado para a colheita e a análise dos resultados foi de 

três meses de acompanhamento e os parâmetros analisados estão relacionados a 

seguir. 

 

• Número de doentes em cada grupo. 

 
• Controle tardio da glicemia : Computaram-se em cada grupo os doentes que 

não corrigiram a glicemia até o primeiro dia de pós-operatório, necessitando, 

assim, de reposição exógena de insulina. 
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• Pancreatite: Todos os doentes que apresentaram a amilase sérica superior a 

duas vezes e meia o valor normal sérico, a partir do segundo dia de pós-

operatório, mesmo que clinicamente assintomáticos. 

 
• Rejeição Celular Aguda (RCA): A biópsia pancreática foi realizada apenas em 

situações onde houvesse a suspeita de rejeição pancreática, apesar de a função 

renal permanecer inalterada; independentemente do órgão, considerou-se como 

episódio de rejeição. 

 
• Trombose vascular: Todos os doentes que se submeteram à pancreatectomia, 

cujo laudo do exame anatomopatológico confirmasse este diagnóstico.  

 
• Fístulas: Elas podem ser de origem pancreática ou entérica; o dreno abdominal 

era retirado em torno do quinto dia de pós-operatório; se ele não fosse retirado 

por apresentar nível elevado de amilase do líquido drenado, considerava-se, 

então, como fístula pancreática. Quando a origem da fístula era do duodeno 

transplantado ou da anastomose entérica, foi considerada fístula entérica.  

 
• Coleção abdominal: Toda coleção abdominal que necessitou de drenagem 

cirúrgica ou percutânea. 

 
• Perda do enxerto pancreático: Todos os doentes que se submeteram à 

pancreatectomia, independentemente da causa da mesma. 

 
• Reoperação: Todos os doentes que foram submetidos à reoperação, 

independentemente do motivo, desde que fosse encontrada alguma alteração; 

foram descartadas as laparotomias em que não houve alterações intra-

abdominais.  

 
• Infecção fúngica: Como não se fez uso de profilaxia para fungos, considerou-se 

qualquer doente que necessitasse de antifúngico, mesmo que empiricamente. 

 
• Infecção por citomegalovírus (CMV): Desde que diagnosticada nos primeiros 

três meses de pós-operatório. 
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• Óbitos: Consideraram-se os doentes que vieram a falecer nos primeiros três 

meses de acompanhamento, independentemente da causa do óbito. 

 
• Tempo de isquemia pancreática: Realizou-se a média do tempo de isquemia 

fria pancreática. 

 
• Tempo de internação: Realizou-se a média do tempo de internação. 

 

3.6 Análise Estatística 

 

Compararam-se os dois Grupos, analisando as variáveis categóricas 

e numéricas. A primeira parte da análise estatística teve como objetivo comparar os 

dois Grupos de doentes quanto às variáveis categóricas estudadas. Para tanto, foram 

construídas tabelas de contingência e se aplicou o teste exato de Fisher. Na segunda 

parte da análise estatística, os Grupos foram comparados quanto às variáveis 

numéricas (Tempo de isquemia pancreática e Tempo de internação) aplicando-se o 

teste t de Student para amostras não relacionadas. Considerou-se positivo p ≤ 0,05 
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4  RESULTADOS 
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4.1 Controle da Glicemia 

 

Cinco doentes do Grupo A não corrigiram a glicemia até o primeiro 

dia de pós-operatório, necessitando, assim, de reposição exógena de insulina, 

enquanto que um no Grupo B precisou de reposição (Tabela 1). 

 

TABELA 1 DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS QUANTO AOS GRUPOS E CONTROLE TARDIO DA 
GLICEMIA 

 

 Controle Tardio da Glicemia  

Grupos Sim Não TOTAL 

A 5 25 30 

B 1 15 16 

TOTAL 6 40 46 

  p = 0,406 
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4.2 Pancreatite 

 

Sete doentes do Grupo A e dois do B apresentaram níveis de 

amilase sérica elevados a partir do segundo dia de pós-operatório (Tabela 2). 

 
TABELA 2 DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS QUANTO AOS GRUPOS E PANCREATITE 
 

 Pancreatite 

Grupos Sim Não TOTAL 

A 7 23 30 

B 2 14 16 

TOTAL 9 37 46 

  p = 0,999 
 

4.3 Rejeição Celular Aguda 

 

Onze doentes do Grupo A e quatro do B apresentaram pelo menos 

um episódio de rejeição celular aguda (Tabela 3). Dois do Grupo A necessitaram de 

biópsia pancreática para confirmar o diagnóstico, enquanto que apenas um do Grupo B 

a necessitou. Todas as biópsias pancreáticas realizadas confirmaram o diagnóstico de 

rejeição celular aguda. 

 

TABELA 3 DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS QUANTO AOS GRUPOS E REJEIÇÃO CELULAR 
AGUDA 

 

 Rejeição Celular Aguda  

Grupos Sim Não TOTAL 

A 11 19 30 

B 4 12 16 

TOTAL 15 31 46 

  p = 0,520 
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4.4 Trombose Vascular 

 

Três doentes no Grupo A evoluíram com trombose vascular venosa 

do enxerto e um no Grupo B apresentou trombose arterial. Todos foram submetidos à 

pancreatectomia. Nenhum deles evoluiu para o óbito (Tabela 4). 

 

TABELA 4 DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS QUANTO AOS GRUPOS E TROMBOSE VASCULAR 
 

 Trombose Vascular  

Grupos Sim Não TOTAL 

A 3 27 30 

B 1 15 16 

TOTAL 4 42 46 

  p = 0,999 
 

4.5 Fístula 

 

No Grupo A, três doentes apresentaram fístulas, sendo duas 

entéricas e uma pancreática. Dois dos que apresentaram fístula entérica foram 

submetidos à pancreatectomia. A fístula pancreática manifestou-se como uma coleção 

abdominal e apresentou boa evolução após a drenagem percutânea. No Grupo B, dois 

deles apresentaram fístula entérica: um foi submetido à pancreatectomia e o outro 

apresentou uma fístula entérica secundária à infecção por citomegalovírus no 75º dia 

de pós-operatório. Além do tratamento para o vírus, o doente foi submetido à cirurgia 

para se isolar o pâncreas do trânsito intestinal através de derivação em Y de Roux e 

drenagem externa com boa evolução. 
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TABELA 5 DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS QUANTO AOS GRUPOS E FÍSTULA 
 

 Fístula  

Grupos Sim Não TOTAL 

A 3 27 30 

B 2 14 16 

TOTAL 5 41 46 

  p = 0,999 
 

4.6 Coleção Abdominal 

 

 Quatro doentes do Grupo A necessitaram de drenagem de coleção 

abdominal. Duas destas coleções foram tratadas com drenagem cirúrgica externa, 

sendo uma delas secundária a uma fístula entérica do duodeno transplantado, tendo 

sido removido o pâncreas e realizada a drenagem da coleção. O doente apresentou 

peritonite e evoluiu para o óbito. A outra coleção foi de origem indeterminada e o 

tratamento com drenagem cirúrgica externa foi eficaz. Os outros dois doentes foram 

tratados com drenagem percutânea, tendo apresentado boa evolução. Uma dessas 

coleções foi secundária à fístula pancreática e a cultura foi estéril. A segunda coleção 

era um abscesso, que ocorreu após a remoção do enxerto pancreático por trombose 

vascular.  

 

 No Grupo B, foram encontradas duas coleções abdominais. Nos 

dois doentes foi realizada a drenagem cirúrgica externa. Uma das coleções foi 

secundária a um hematoma infectado. O doente apresentou boa evolução do 

tratamento da coleção infectada, porém evoluiu para o óbito por causa não relacionada 

à infecção (morte súbita de etiologia cardíaca). O outro apresentou uma coleção 

peripancreática, causada por uma fístula entérica do duodeno transplantado secundária 

à infecção por citomegalovírus, tendo apresentado boa evolução (Tabela 6). 
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TABELA 6 DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS QUANTO AOS GRUPOS E COLEÇÃO ABDOMINAL 
 

 Coleção Abdominal 

Grupos Sim Não TOTAL 

A 4 26 30 

B 2 14 16 

TOTAL 6 40 46 

  p = 0,999 
 

4.7 Perda do Enxerto Pancreático 
 

Cinco doentes do Grupo A perderam o enxerto pancreático. Três 

deles apresentaram como causa a trombose vascular e nos outros dois a complicação 

foi secundária a uma fístula entérica. No Grupo B, dois pâncreas foram perdidos, sendo 

uma perda secundária a uma trombose vascular e a outra secundária a uma fístula 

entérica (Tabela 7). 

 

TABELA 7 DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS QUANTO AOS GRUPOS E PERDA DO ENXERTO 
PANCREÁTICO 

 

 Perda do Enxerto Pancreático 

Grupos Sim Não TOTAL 

A 5 25 30 

B 2 14 16 

TOTAL 7 39 46 

  p = 0,999 
 

4.8 Reoperação 
 

 Oito doentes foram submetidos a reoperações no Grupo A (26,6%). 

Em cinco delas foi realizada a pancreatectomia, uma foi por sangramento, uma por 

coleção abdominal e outra por evisceração. No Grupo B, seis doentes (37,5%) foram 

submetidos a relaparotomias, sendo duas para realizar a pancreatectomia, uma por 

sangramento, uma para drenagem de hematoma infectado, outra para realização de 

exerese do enxerto renal e outra, ainda, por fistula duodenal secundária à infecção por 

citomegalovírus (Tabela 8). 
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TABELA 8 DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS QUANTO AOS GRUPOS E REOPERAÇÃO 
 

 Reoperação 

Grupos Sim Não TOTAL 

A 8 22 30 

B 6 10 16 

TOTAL 14 32 46 

  p = 0,512 
 

4.9 Infecção Fúngica 

 

Dois doentes do Grupo A necessitaram de tratamento contra fungos. 

Em ambos, o tratamento foi empírico, uma vez que não houve neles a confirmação de 

cultura positiva para fungos. Um evoluiu para o óbito. No Grupo B, nenhum doente 

sofreu infecção fúngica (Tabela 9). 

 
TABELA 9 DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS QUANTO AOS GRUPOS E INFECÇÃO FÚNGICA 
 

 Infecção Fúngica 

Grupos Sim Não TOTAL 

A 2 28 30 

B 0 16 16 

TOTAL 2 44 46 

  p = 0,536 
 

4.10 Infecção por Citomegalovírus 

 

Dez doentes do Grupo A (33,3%) e quatro do Grupo B (25%) 

necessitaram de tratamento para citomegalovírus (Tabela 10). 
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TABELA 10 DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS QUANTO AOS GRUPOS E CITOMEGALOVÍRUS 
 

 Citomegalovírus 

Grupos Sim Não TOTAL 

A 10 20 30 

B 4 12 16 

TOTAL 14 32 46 

  p = 0,739 
 

4.11 Óbito 

 

Um doente no Grupo A (3,3%) evoluiu para o óbito no 75º dia de 

pós-operatório, após apresentar uma coleção abdominal secundária a uma fístula 

duodenal. Ele foi submetido à pancreatectomia, mas desenvolveu uma peritonite e 

evoluiu para o óbito. No Grupo B, dois (12,5%) evoluíram para o óbito. Um apresentou 

necrose do duodeno transplantado, com fístula entérica e peritonite – a 

pancreatectomia não evitou a evolução fatal por infecção abdominal – e o segundo, um 

hematoma infectado, que foi drenado cirurgicamente no quarto dia de pós-operatório. 

Evoluiu normoglicêmico, sem sinais de infecção, alimentando-se normalmente e se 

recuperando de uma necrose tubular aguda pós-transplante. No 16º dia de pós-

operatório, teve morte súbita por infarto agudo do miocárdio (Tabela 11). 

 

TABELA 11 DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS QUANTO AOS GRUPOS E ÓBITO EM TRÊS MESES 
 

 Óbito em Três Meses 

Grupos Sim Não TOTAL 

A 1 29 30 

B 2 14 16 

TOTAL 3 43 46 

  p = 0,274 
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4.12 Tempo de Isquemia Pancreática 

 

O tempo médio de isquemia pancreática foi de 13,15 horas no Grupo 

A (tempo máximo de 19 horas). No Grupo B, o tempo médio foi de 13,69 horas (tempo 

máximo de 21 horas), conforme comprova a Tabela 12. 
 
TABELA 12 MEDIDAS DESCRITIVAS DO TEMPO DE ISQUEMIA PANCREÁTICA, SEGUNDO OS 

GRUPOS 
 

Grupos Análise  
Tempo de Isquemia Pancreática 

(Horas) 

A Média 13,15 

 Desvio-padrão 2,64 

 Mínimo 9,00 

 Máximo 19,00 

 Assimetria 0,22 

 Curtose -0,40 

B Média 13,69 

 Desvio-padrão 2,99 

 Mínimo 9,00 

 Máximo 21,00 

 Assimetria 0,62 

  Curtose 1,14 

 

FIGURA 7 GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DOS DOENTES QUANTO AOS 
GRUPOS E TEMPO DE  ISQUEMIA PANCREÁTICA 
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Aplicando-se o teste t de Student para amostras independentes, 

verificou-se que os Grupos A e B não são diferentes quanto ao tempo de isquemia 

pancreática (p = 0,574). 

 

4.13 Tempo de Internação 

 

O tempo de internação médio do Grupo A foi de 23,96 dias. Um dos 

doentes permaneceu internado por 76 dias, maior tempo neste grupo. No Grupo B, a 

média de internação foi de 21,33 dias, sendo o tempo máximo de 123 dias (Tabela 13), 

conforme demonstra a Figura 8. 

 

TABELA 13 MEDIDAS DESCRITIVAS DE TEMPO DE INTERNAÇÃO, SEGUNDO OS GRUPOS 
 

Grupos 
 

Análise  

Tempo de Internação 

(Dias) 

 
A Média 23,96 

 Desvio-padrão 18,54 

 Mínimo 9,00 

 Máximo 76,00 

 Assimetria 1,88 

 Curtose 2,99 

B Média 21,33 

 Desvio-padrão 28,65 

 Mínimo 7,00 

 Máximo 123,00 

 Assimetria 3,64 

  Curtose 13,68 
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FIGURA 8 GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DOS DOENTES QUANTO AOS 
GRUPOS E TEMPO DE INTERNAÇÃO 

  
   
Aplicando-se o teste t de Student para amostras independentes, 

verificou-se que os Grupos A e B não são diferentes quanto ao tempo de internação (p 

= 0,723). 
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Desde 1967, quando Kelly et al. relataram a dificuldade no controle 

dos dois primeiros doentes transplantados de rim e pâncreas na Universidade de 

Minnesota,(5) este procedimento enfrentou várias mudanças para ser hoje uma 

terapêutica estabelecida. 

 

Em 1980, o Registro Internacional de Transplante de Pâncreas 

apontava a sobrevivência do enxerto pancreático em um ano de 21% e a sobrevivência 

dos doentes de 67%.(26) Com esses resultados, os nefrologistas e endocrinologistas 

posicionavam-se resistentes em aceitarem o procedimento. 

 

Vários benefícios foram notados com o transplante combinado de 

pâncreas – rim para os diabéticos do Tipo I e insuficiência renal terminal como: melhora 

da qualidade de vida, prevenção da recorrência da nefropatia diabética, ausência da 

necessidade de restrição alimentar, abolição da aplicação diária de insulina exógena e 

constante monitorização da glicemia, além de estabilização e melhora da neuropatia e 

retinopatia diabética.(27, 28, 29)  

 

Entretanto, vários inconvenientes também foram citados neste grupo 

de doentes, quando comparado ao transplante de rim isolado, como: aumento nas 

complicações pós-operatórias, maior tempo de hospitalização, maior custo e maior 

incidência de rejeição.(30, 31, 28) 
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Calne et al. (1979) introduziram a ciclosporina na prática clínica(32) e 

em 1983, Cook et al. relataram a técnica de drenagem vesical da secreção exócrina 

pancreática, facilitando a realização da cirurgia e observando uma diminuição do 

número de complicações, além da grande vantagem de poder monitorizar a rejeição 

celular aguda  pancreática, através da dosagem seriada da amilase na urina.(33) 

 

Uma grande melhora não só na imunossupressão e aprimoramento 

da técnica cirúrgica, como também o entendimento nos eventos celulares associados à 

rejeição e preservação dos órgãos, melhores esquemas de antibióticos, evolução no 

diagnóstico radiológico e abordagens percutâneas trouxeram novos resultados 

bastante animadores.(9) 

 

Humar et al. (2000) analisaram a incidência de complicações 

cirúrgicas entre duas épocas e verificaram uma diminuição importante na época mais 

atual, possivelmente causada por uma incidência menor de trombose vascular do 

enxerto pancreático, que foi reduzida de 10,1% para 5,6%.(34) 

 

Ojo et al. (2001), em estudo nacional americano avaliando 13 467 

doentes diabéticos do Tipo I com insuficiência renal terminal, submetidos a transplante 

combinado pâncreas – rim ou isolado rim, concluíram que o transplante combinado 

apresentava maior sobrevivência nos doentes com idade inferior a 50 anos.(7) 

 

Essas mudanças fizeram com que o Registro Internacional de 

Transplante de Pâncreas acusasse, em 2001, sobrevivência em um ano dos enxertos 

pancreáticos de 83% e dos doentes de 95% para os transplantes combinados pâncreas 

– rim,(35) indicando o transplante de pâncreas – rim como a melhor opção para os 

doentes diabéticos do Tipo I com insuficiência renal terminal.(8) 

 

No entanto, apesar de o transplante de pâncreas estar ganhando 

popularidade, com constante aumento no número de Centros ao redor do mundo, ele 

ainda continua sendo o transplante com o maior índice de complicações cirúrgicas 

entre todos os órgãos sólidos, o que o torna um procedimento de alto custo.(34) Dados 

americanos apontam um custo médio atual do transplante de pâncreas – rim durante o 

período de internação de US$ 110.000 a 125.000 dólares.(9) 
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Stratta et al. (1997), avaliando o custo hospitalar do transplante de 

pâncreas – rim em duas épocas (1991 e 1995), notaram diminuição no tempo de 

internação e no uso de recursos hospitalares; no entanto, o aumento dos gastos no 

processo de captação de órgãos fez com que o custo hospitalar nos dois períodos se 

mantivesse estável, em torno de US$ 111.000 dólares.(36) 

 

Conforme definiu Belzer (1993), o objetivo da preservação do órgão 

a ser transplantado é que possibilite usar o maior número de órgãos possível, com a 

máxima qualidade e com o menor custo.(16)  

 

No processo de preservação, três princípios básicos devem ser 

levados em conta: a hipotermia, a prevenção do edema celular e os efeitos 

bioquímicos.(16) A hipotermia retarda o efeito da isquemia, entretanto, diminui o 

metabolismo e inibe a bomba de sódio e potássio da membrana, uma das responsáveis 

pelo edema celular. Durante a isquemia, a quebra da glicose, por processo anaeróbio, 

é estimulada. Neste momento, torna-se importante a utilização das soluções de 

preservação.(37) 

 

As soluções de preservação, que contêm substâncias 

osmoticamente ativas para impedir a entrada de água nas células em isquemia, vêm 

sendo exaustivamente estudadas. Existem diversas formas no mercado, mas duas 

delas se destacaram na prática clínica. Na década de 70, houve o surgimento da 

solução de Collins e, mais recentemente, na década de 80, a solução de Belzer.(12)  

 

Toledo-Pereyra et al. (1979) demonstraram, em experimento com 

animais, que soluções cristalóides, como a de Collins, não eram suficientes para 

manter a preservação do pâncreas por mais de 24 horas, sendo necessário empregar 

outras soluções.(38)  

 

Abouna et al. (1988) revelaram que a solução de Collins, em 

transplante de pâncreas em cachorro, era insuficiente na preservação após 48 horas 

de isquemia. O enxerto apresentava áreas de necrose e autólise, possivelmente 

causadas por oclusão vascular periférica pela precipitação do magnésio em ambiente 

alcalino.(39) 
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A solução de Belzer, criada na Universidade de Wisconsin na 

década de 80, é viscosa, com alto nível de potássio e baixo de sódio, apresentando pH 

de 7,4. Outros componentes a compõem (Quadro 2). Magnésio, sulfato e lactobionato 

são úteis para estabilizar a membrana e evitar o edema celular.(25) Para Jamieson et al. 

(1988), variando os componentes desta solução, substâncias como a rafinose e o 

lactobionato eram essenciais para o seu sucesso.(40) 

 
QUADRO 2 COMPONENTES DA SOLUÇÃO DE BELZER 

Componentes Volume 

K Lactobionato 100 (mmol/L) 

KH2PO4  25 (mmol/L) 

MgSo44  5 (mmol/L) 

Rafinose  30 (mmol/L) 

GSH  3 (mmol/L) 

Adenosina  5 (mmol/L) 

Alopurinol  1 (mmol/L) 

Pentafração  50 (g/L) 

Penicilina  200.000 (U/L) 

Insulina  40 (U/L) 

Dexametasona  16 (mg/L) 

Sódio  25 (mmol/L) 

Potássio  125 (mmol/L) 

Osmolalidade  320 (mOsm/L) 

Ph 7.4 

 

Wahlber et al. (1987) relataram, com o uso da solução de Belzer, 

menos edema celular e a possibilidade da utilização de pâncreas com até 72 horas de 

isquemia em cachorros.(15) 

 

Belzer (1993) demonstrou que, usando a solução de Belzer na 

preservação dos pâncreas transplantados, o índice de não-funcionamento primário do 

enxerto foi de 0,5%, com tempo médio de isquemia de 18 horas.(16)  
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A indiscutível eficácia da solução de preservação de Belzer 

revolucionou a prática dos transplantes, tornando-a a solução padrão-ouro na 

preservação dos órgãos abdominais.(41) 

 

Rapidamente, a solução de Belzer passou a ser empregada na 

maioria dos centros transplantadores ao redor do mundo, mas tendo como 

inconveniente, mesmo para países desenvolvidos, o alto custo da solução.(24)  

 

Pirenne et al. (2001) relataram em transplantes hepáticos que, 

infundindo pela artéria aorta uma solução de menor viscosidade que a solução de 

Belzer, obtiveram menor índice de estenose da via biliar, provavelmente pelo fato de 

esta solução penetrar com mais facilidade e rapidez nos pequenos canalículos 

vasculares, impedindo, assim, a estagnação de sangue e a formação de pequenos 

trombos. Além disso, houve economia sensível com esta medida.(19) 

 

Ao contrário de outros órgãos, no transplante de pâncreas, após o 

surgimento da solução de Belzer, pouco se publicou comparando-a com outro tipo de 

solução. Nos dias 28, 29 e 30 de março de 2003, em Campos de Jordão – São Paulo,  

realizou-se a I Reunião de Diretrizes Básicas para Captação e Retirada de Múltiplos 

Órgãos e Tecidos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, onde se 

recomendava a utilização de dois litros de solução de Belzer pela artéria aorta, mais 

dois litros da de Belzer pelo sistema portal, na captação em conjunto com o fígado, 

situação que ocorre na maioria das captações de pâncreas. 

 

A realização de captação em conjunto de vários órgãos não afeta os 

resultados técnico e logístico dos diversos transplantes,(42)  fato já documentado em 

nosso meio.(43) Contudo, pelo alto custo da solução de Belzer, muitas equipes 

responsáveis pela captação de fígados vêm fazendo uso de esquemas diversos, como 

utilizar a solução de Euro-Collins previamente à de Belzer, ou mesmo outras soluções, 

como histidine-tryptophan-ketoglutarate (HTK) ou Celsior. 

 

O valor financeiro de repasse pelo Governo para o transplante de 

pâncreas – rim é de R$ 27.280,00, conforme Portaria nº 92/GM, Código 46.804.01.3, 

publicado em 23 de janeiro de 2001. Para o doador, conforme Portaria nº 1117, de 1º 
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de agosto de 2001, Código 99.800.49.5, o limite para a utilização do líquido de 

preservação para transplante de pâncreas é de dois litros, no valor de R$ 615,00 por 

litro. A remuneração por todo o processo de captação do pâncreas é de R$ 2.400,00. 

Somando-se  doador  e  receptor,  o  total  do  repasse  para  o  transplante  pâncreas – 

rim  é  de  R$ 29.680,00 (aproximadamente US$ 11000,0 no dólar cotado no dia 17 de 

fevereiro de 2005, ou seja, aproximadamente 10 vezes menor do que o custo do 

procedimento nos Estados Unidos). 

 

Frente à falta de padronização, na prática, pelas equipes de 

captação de órgãos, desde 2003, a equipe de transplante de pâncreas da Unifesp – 

Hospital São Paulo adotou a estratégia de acompanhar a perfusão orientada pelo 

grupo de fígado. Podia-se utilizar a pré-perfusão pela artéria aorta com um litro de 

solução de Euro-Collins seguida de um litro de solução de Belzer ou apenas a solução 

de Belzer ou outra forma de perfusão sugerida pela equipe de fígado. Objetivou-se, 

com a estratégia da pré-perfusão com solução de Euro-Collins pela artéria aorta, 

economizar sem perder qualidade. Esta estratégia tem sido utilizada por equipes de 

transplante hepático tanto no Brasil como no exterior. Não foi encontrada publicação 

referente a esta prática por equipes brasileiras.  

 

Em relação à literatura internacional, em dois estudos prospectivos 

randomizados, em 1991 e 1992, comparando a utilização da solução de Belzer apenas 

ou o uso de soluções cristalóides, menos viscosas e mais baratas, na etapa de pré-

perfusão durante a captação hepática, não se verificou diferença estatisticamente 

significante entre os Grupos, o que trouxe sensível economia no processo de 

captação.(22, 23) 

 

Adam et al. (1996), analisando retrospectivamente dois grandes 

grupos de transplante hepático – um que utilizava apenas a solução de Belzer e outro 

onde se misturavam a solução de Belzer (pela veia porta) e a de Euro-Collins (pela 

artéria aorta) – também não encontraram diferença estatística, apesar de haver um 

pequeno benefício no grupo onde se misturavam as soluções em relação à lesão de 

preservação e ao funcionamento precoce hepático, além de uma sensível economia no 

processo de captação.(24) 
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O  custo  de  um  litro  da  solução  de   Belzer   é   de  US$ 529,00   

(R$ 1.430,00), de acordo com o dólar cotado no dia 17 de fevereiro de 2005 (onde US$ 

1,00 equivale a R$ 2,7). Usualmente, utilizam-se três litros da solução de Belzer (dois 

litros na captação e um no armazenamento) durante o transplante de pâncreas – rim, 

consumindo US$ 1590,0, ou seja, aproximadamente 14,5% do valor pago atualmente 

pelo Governo brasileiro por todo o procedimento.  

 

A estratégia adotada pelo Hospital São Paulo de usar a pré-perfusão 

com a solução de Euro-Collins, utilizando apenas dois litros da de Belzer – um litro 

após a solução de Euro-Collins e outro para armazenar o órgão – está de acordo com o 

Código 99.800.49.5, onde se repassam apenas dois litros de solução de preservação 

(solução de Belzer). Com esta mudança, evita-se fazer uso de um litro da solução de 

Belzer, ou seja, aproximadamente 5% do valor total do repasse pelo Governo. 

 

Apesar de saber que a utilização desta estratégia trouxe sensível 

economia no processo de captação do pâncreas, o objetivo desse estudo foi avaliar os 

resultados precoces dos transplantes pancreáticos realizados com os diferentes 

esquemas de perfusão na artéria aorta durante a captação, na tentativa de se 

detectarem possíveis conseqüências para os doentes submetidos ao transplante de 

pâncreas – rim.  

 

5.1 Análise da Casuística e Método 

 

De maneira geral, os doadores de pâncreas – rim seguem os 

mesmos princípios de outros órgãos; porém a limitação da idade entre 10 e 45 anos foi 

imposta pela Legislação do Sistema Nacional de Transplantes, publicada na Portaria nº 

935/GM EM, em 22 de julho de 1999, para o transplante pâncreas – rim. 

 

Segundo análise do Registro Internacional de Transplante de 

Pâncreas, os principais fatores de risco em doadores de pâncreas são: idade superior a 

45 anos e morte causada por acidente vascular cerebral.(35) 

 



 

 

42

Evitam-se doadores obesos para a extração do pâncreas, pois a 

infiltração gordurosa do órgão apresenta maior risco de esteatonecrose e pancreatite 

no período pós-transplante. A hiperglicemia e a hiperamilasemia no doador, embora 

possam acarretar algum efeito deletério para a função do pâncreas, são alterações 

bioquímicas que, isoladamente, não representam critérios de exclusão para a utilização 

do órgão.(44) 

 

Os parâmetros clínicos para o doador e o receptor foram 

preestabelecidos em protocolo da equipe, levando-se em consideração a avaliação 

macroscópica, pelo cirurgião, no ato da retirada do órgão.  

 

Durante a cirurgia de mesa, a técnica utilizada na preparação dos 

vasos foi a mesma usada pela maioria dos centros.(4) Em nenhum caso houve a 

necessidade de se utilizar um enxerto venoso para reconstruir a drenagem venosa e 

sempre foi usado um enxerto arterial em “Y” na reconstrução arterial com os vasos 

ilíacos do doador. Não foi preciso utilizar outro tipo de enxerto arterial.(45) Realizou-se a 

diminuição do coto duodenal, sem abri-lo para identificar a papila, pois esta manobra 

pode aumentar o risco de infecção, conforme sugerido por Ciancio et al. (1996).(46) 

 

Cheung et al. (1992) demonstraram que doentes com idade superior 

a 45 anos apresentavam sobrevivência menor do enxerto renal quando submetidos ao 

transplante combinado pâncreas – rim.(28) Na escolha dos receptores, a idade superior 

estabelecida foi de 50 anos, conforme sugerido por Ojo  et al. (2001) para melhor 

sobrevivência.(7) 

 

Em relação à técnica cirúrgica do receptor, realizava-se a 

abordagem da cavidade abdominal por incisão mediana pela aparente incidência de 

menor infecção de ferida.(47) 

 

Apesar de a drenagem vesical para a secreção exócrina pancreática 

ter permanecido como técnica preferencial durante a década de 90, várias 

complicações relacionadas a ela foram relatadas, tais como: hematúria, cistites e 

uretrites, acidose metabólica, desidratação, fístulas urinárias, infecções urinárias de 

repetição e pancreatite de refluxo.(48, 49, 50) 



 

 

43

Kuo et al. (1997) compararam a drenagem vesical com a drenagem 

entérica e perceberam menos infecção do trato urinário e complicações urológicas, 

com sobrevivência do enxerto pancreático e dos doentes semelhantes.(9) 

 

Bloom et al. (1997) reforçaram uma nova tendência à drenagem 

entérica da secreção exócrina, demonstrando menor incidência de complicações e 

menor tempo de internação, sem aumento da perda do enxerto a longo prazo.(51) 

 

Após análise do Registro Internacional de Transplante de Pâncreas, 

Gruessner e Sutherland (2001) demonstraram que 67% dos centros utilizavam 

preferencialmente a drenagem entérica para o transplante de pâncreas – rim.(35) 

Apesar desta tendência, Sutherland et al. (2001), em experiência em um dos maiores 

centros de transplante de pâncreas do mundo, relataram piores resultados com o uso 

da drenagem entérica.(52) 

 

Para Kaufman et al. (2002), ao analisarem retrospectivamente 

casuística com 208 transplantes pâncreas – rim, houve redução significativa no tempo 

de internação dos doentes que foram submetidos à drenagem entérica, quando 

comparados com a drenagem vesical(53) e Reddy et al. revelaram diminuição de 43% 

dos custos hospitalares nos doentes submetidos à drenagem entérica.(54) 

 

Outras opções técnicas foram relatadas. Gaber et al. (1995) 

utilizaram a drenagem venosa no sistema portal e exócrina no trânsito intestinal, 

verificando menor incidência de complicações metabólicas e do trato urinário.(55)  

 

A drenagem venosa sistêmica apresenta uma desvantagem teórica, 

pois aumenta o nível periférico de insulina, podendo acarretar resistência da mesma e 

alteração no metabolismo lipídico.(56)  

 

De acordo com Katz et al. (1991, 1994), com a drenagem sistêmica 

da secreção endócrina do pâncreas, há um aumento periférico da insulina, mas esta 

não acarreta alteração do metabolismo dos carboidratos nem alteração da 

concentração dos níveis de lipídios e lipoproteínas.(57, 58) 
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Portanto, a drenagem sistêmica ainda permanece como a técnica 

preferencial, pois é bem estabelecida, utilizada pela maioria dos centros e associada a 

excelentes resultados a longo prazo.(18, 59, 60) 

 

Para a realização da drenagem venosa sistêmica, a maioria dos 

centros libera por completo a veia ilíaca direita, inclusive com a ligadura da veia ilíaca 

interna, pois acreditam ser esta manobra necessária para evitar a trombose 

vascular.(61, 62) Há autores que não concordam com esta afirmação. Hopt et al. 

realizaram 68 transplantes combinados pâncreas – rim, sem a mobilização da veia 

ilíaca e utilizando um enxerto venoso, não tendo relatado trombose venosa.(63) 

Recentemente, Fridell et al. (2004) realizaram o implante venoso pancreático na veia 

ilíaca comum direita, muitas vezes utilizando a própria veia cava, sem 

comprometimento dos resultados.(64)  

 

A opção deste serviço foi utilizar a drenagem venosa sistêmica, sem 

a liberação da veia ilíaca direita, e a drenagem exócrina entérica de rotina, deixando as 

outras alternativas técnicas como opções em situações especiais (que não ocorreram 

nesta amostra). 

 

 5.2 Análise dos Resultados 

 

5.2.1 Tempo Estabelecido de Seguimento (Três Meses) 

 

Acessar a eficácia da preservação do pâncreas transplantado é 

difícil, pois as variáveis clínicas que ocorrem no pós-operatório podem confundir a 

avaliação funcional pancreática.(65) 

 

Recentemente, Humar et al. (2004) realizaram uma análise 

multivariada para fatores de risco relacionados à perda do enxerto por falha técnica em 

937 transplantes pancreáticos. Para tanto, analisaram fatores relacionados ao doador e 

receptor que pudessem estar envolvidos em complicações, tais como: tromboses, 
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fístulas, infecções e pancreatites, notando estas ocorrências num período de três 

meses de acompanhamento.(66) 

 

Bloom et al. (1997), comparando duas técnicas cirúrgicas diferentes 

em transplantes combinados pâncreas – rim, observaram os resultados das 

complicações cirúrgicas nos primeiros três meses.(51) 

 

O sucesso da preservação do pâncreas parece ser atingido quando, 

após o transplante, o receptor passa a não necessitar de insulina e não apresenta 

complicações. Baar et al. (1990), analisando duas formas de preservação pancreática, 

avaliaram apenas parâmetros laboratoriais por uma semana para determinar a eficácia 

das soluções, pois acreditavam que outros fatores, como infecção e complicações 

técnicas, pudessem interferir nos resultados.(65) Todavia, o processo de isquemia e 

reperfusão pode gerar pancreatite e contribuir para a ocorrência de morbidade no pós-

operatório, influenciando, assim, os resultados.(67) Por estes motivos, foi escolhido o 

período de coleta de dados de três meses para que pudessem ser analisadas as 

possíveis complicações geradas por uma falha de preservação do órgão, ocasionando 

o não-funcionamento do mesmo ou eventuais complicações secundárias.  

 

5.2.2 Controle da Glicemia 

 

Não só as agressões causadas pelos processos de isquemia e 

reperfusão, mas outros fatores trabalham contra o controle precoce da glicemia no 

doente transplantado, tais como: o aumento da resistência periférica da insulina pela 

uremia,(68) doses altas de corticóide nos primeiros dias e transtornos causados pela 

cirurgia em si.(69) Apesar destes fatores negativos, o pâncreas transplantado inicia a 

sua produção hormonal nos primeiros minutos após a reperfusão.(70) 

 

Uma forma confiável de medir a função endócrina seria o uso de 

testes de estimulação com glicose; mas submeter os enxertos pancreáticos à 

hiperglicemia, com fins experimentais, poderia ser temerário, pois já foram relatados 

efeitos deletérios da hiperglicemia nas ilhotas pancreáticas transplantadas.(71) 
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Kawamura et al. (1989), estudando dois tipos de solução de 

preservação pancreática em cães, utilizaram apenas o controle glicêmico no pós-

operatório para avaliar a qualidade de preservação pancreática. Na presença de 

normoglicemia, a solução foi considerada efetiva, fato este confirmado por análise 

histopatológica.(72) 

 

Troppmann et al. (1996) definiram a demora no funcionamento 

pancreático após transplante de pâncreas, quando houvesse necessidade de insulina 

nos primeiros quinze dias (utilização de mais que 30 unidades de insulina simples por 

dia nos primeiros dez dias ou mais que 15 unidades até o décimo quinto dia pós-

transplante). Com esse critério, detectaram uma incidência de 69% de demora no 

funcionamento pancreático.(73) 

 

Hopt et al. (1991) relataram, em 40 transplantes de pâncreas – rim, 

que 8% dos doentes necessitaram de reposição exógena de insulina nos primeiros três 

dias de pós-operatório.(74) Stratta et al. (2003) relataram, em 67 transplantes de 

pâncreas – rim, que 6% não apresentaram funcionamento imediato do pâncreas, mas 

não definiram os critérios utilizados para chegarem a essa conclusão.(75) 

 

A necessidade de insulina no pós-operatório não reflete, 

necessariamente, um mau estado de preservação pancreática; entretanto, o controle 

imediato da glicemia parece ser importante para o sucesso da preservação e o bom 

funcionamento pancreático.  

 

Nesta Casuística, computaram-se os doentes que apresentaram 

hiperglicemia necessitando de reposição exógena de insulina, a partir das primeiras 24 

horas pós-transplante. O grupo da solução de Belzer (Grupo A) apresentou cinco 

doentes (16,6%) que necessitaram de insulina, ao contrário de apenas um (6,3%) no 

Grupo da pré-lavagem com a solução de Euro-Collins (Grupo B). Apesar dessa 

aparente vantagem do Grupo B, não houve diferença estatística quando esses dados 

foram analisados pelo teste de Fisher (p = 0,406). 
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5.2.3 Pancreatite 

 

O processo de isquemia, preservação e reperfusão do pâncreas 

transplantado pode acarretar apoptose nas células acinares, induzindo uma pancreatite 

aguda, o que pode elevar à morbidade no pós-operatório, causando, inclusive, a perda 

do órgão.(67) 

 

O diagnóstico de pancreatite aguda pós-operatória do pâncreas 

transplantado se faz por parâmetros clínicos, laboratoriais e exames de imagem. A 

pancreatite pode ser assintomática ou se apresentar com febre, dor abdominal, 

constipação e distensão abdominal. Verifica-se aumento de amilase sérica, podendo 

ser evidenciados edema e aumento da perfusão do pâncreas à ultra-sonografia com 

Doppler ou tomografia computadorizada. Durante uma reoperação, pode ser feito o 

diagnóstico através da avaliação direta, observando-se edema e um aspecto de 

saponificação do pâncreas transplantado.(44) 

 

As alterações mais comuns encontradas pela ultra-sonografia na 

pancreatite são: a hipoecogenicidade do pâncreas transplantado e a presença de 

fluidos peripancreáticos. O índice de resistência vascular ao Doppler pode ajudar na 

diferenciação de uma rejeição celular aguda, onde, ao contrário da pancreatite, 

costuma estar aumentado.(76) 

 

A pancreatite pode ocorrer precoce ou tardiamente ao transplante. 

Após um ano, ela pode ser distinguida de rejeição pelo quadro clínico, sendo que, 

geralmente, não compromete a função endócrina.(77) Pancreatite do órgão nativo é uma 

alteração infreqüente.(78) Em 488 doentes submetidos a transplante renal, Fernández-

Cruz et al. (1989) confirmaram a ocorrência de 1% de pancreatite, normalmente 

correlacionada com uma causa evidente, como traumatismo ocorrido no ato do 

transplante (transplante renal ortotópico) ou infecção por citomegalovírus.(79) 

 

Uma possível causa para a pancreatite seria o refluxo do conteúdo 

urinário nos doentes submetidos à técnica de derivação vesical, tendo como definição 
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os mesmos parâmetros já citados, mas com melhora em 24 horas após a drenagem 

com sonda vesical.(61) 

 

A pancreatite aguda que se apresenta logo após o transplante de 

pâncreas está associada ao trauma cirúrgico, complicações precoces ou lesões de 

preservação do órgão.(78, 80)  

 

A dosagem da amilase sérica no pós-operatório do transplante pode 

correlacionar-se com a agressão acinar pela preservação, conforme foi demonstrado 

experimentalmente por Trosi et al. (2002).(81) O nível de amilase sérica no pós-

operatório imediato tende a aumentar, atingindo cerca de duas vezes e meia o valor 

normal até o segundo dia de pós-operatório, retornando, a seguir, ao valor normal.(21) 

 

Segundo Cheng e Munn (1994), a amilase sérica aumenta 

normalmente nas primeiras 48 horas pós-transplante e costuma ser autolimitada. 

Consideraram como hiperamilasemia quando os níveis atingiram três vezes o valor 

normal no terceiro pós-operatório e demonstraram ser esta uma alteração de mau 

prognóstico para a sobrevivência do enxerto e do doente.(80) 

 

Mittal et al. (1989), analisando as pancreatites agudas pós-

transplante pancreático, propuseram uma classificação, na qual os doentes sem 

aumento de amilase sérica não eram considerados portadores de pancreatite.(82) 

 

O diagnóstico de pancreatite pode ser complementado pela 

realização de exames de imagem, mostrando o aumento da cabeça pancreática, o 

apagamento da gordura regional e presença de fluido peripancreático.(83) No entanto, a 

utilização de exames de rotina nessa situação é controversa. Nesta Casuística, os 

exames complementares seriam utilizados caso houvesse uma evolução clínica 

desfavorável, situação esta que não ocorreu após o surto de “pancreatite”. 

 

Fernández-Cruz et al. (1993) consideraram pancreatite quando 

houvesse a associação do quadro clínico, exames laboratoriais e de imagem e 

apontaram a ocorrência de 16,6%, em acompanhamento de longo prazo, em doentes 

submetidos a transplante de pâncreas – rim com drenagem vesical.(78)  
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Hiraoka et al. (2002) constataram pancreatite em 18,9% dos 

receptores, mas não definiram os critérios utilizados para o diagnóstico de 

pancreatite.(84)   

 

Para Bloom et al. (1997), também sem definirem os critérios 

utilizados para o diagnóstico de pancreatite pós-transplante combinado de pâncreas – 

rim, houve incidência de 39,7% nos doentes que realizaram derivação vesical e de 

3,4% naqueles com derivação entérica.(51)  

 

Humar et al. (2000), em 294 transplantes de pâncreas, onde se 

definiu pancreatite como o achado de amilase sérica maior que 120mg/dL nos 

primeiros cinco dias de pós-operatório acompanhada de dor abdominal, encontraram 

incidência de 11,9%.(85)  

 

Na presente amostra, foram considerados portadores de pancreatite 

aguda os doentes que apresentaram a amilase sérica superior a duas vezes e meia o 

valor normal, a partir do segundo dia pós-operatório, mesmo que clinicamente 

assintomáticos. Com este critério, também foram considerados portadores de 

pancreatite aguda os casos que apresentaram apenas um aumento da amilase sérica, 

mesmo que não apresentassem, necessariamente, quadro clínico concomitante. 

Assim, houve sete doentes (23,3%) no Grupo A que preencheram o critério 

estabelecido para pancreatite e dois (12,5%) no Grupo B. Mesmo com a incidência 

menor no grupo de pré-perfusão com a solução de Euro-Collins, não houve diferença 

estatisticamente significante quando esses dados foram analisados pelo teste de Fisher 

(p = 0,999). 

 

5.2.4 Rejeição Celular Aguda 

 

As outras variáveis clínicas analisadas não medem diretamente o 

estado de preservação pancreático, embora avaliem complicações pós-transplante que 

podem, indiretamente, estar relacionadas ao mau estado de preservação. 
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Usualmente, a rejeição celular renal no transplante combinado 

pâncreas – rim precede ou ocorre paralelamente à rejeição pancreática.(86, 29) Portanto, 

o transplante combinado pâncreas – rim permite a monitorização de rejeição por 

parâmetros renais, tais como: febre, diminuição de diurese e aumento de creatinina, 

confirmada, na maioria das vezes, com biópsia renal.(87) Existem situações de rejeição 

pancreática isolada, em que sinais indiretos (como o aumento da amilase, da lipase e a 

hiperglicemia sem causas específicas e a diminuição da amilase urinária quando a 

drenagem exócrina se faz na bexiga) indicam a necessidade de ser realizada a biópsia 

pancreática, para descartar ou confirmar uma rejeição pancreática isolada.(88, 89) 

 

O diagnóstico preciso de rejeição pancreática pode ser confirmado 

pela biópsia pancreática. Laftavi et al. (1998), em estudo retrospectivo, demonstraram 

que a biópsia pancreática percutânea é um procedimento seguro e sem maiores 

complicações, tais como: a perda do enxerto transplantado, podendo, além disso, evitar 

o tratamento desnecessário de uma rejeição pancreática. O diagnóstico foi feito 

(material suficiente) em apenas 72% das biópsias, além de perceberem que 7% dos 

casos apresentaram pancreatite em decorrência do procedimento.(90)  

 

Apesar de ser um procedimento relativamente seguro, não é 

totalmente isento de riscos. Klassen et al. (2002) analisaram 426 biópsias pancreáticas, 

em que 12% delas não foram adequadas para uma análise, e detectaram 2,8% de 

complicações, das quais 1,2% requereu abordagem cirúrgica.(91) 

 

Troppmann et al. (1996), em um grupo de transplantados, cuja 

drenagem exócrina se fez na bexiga, consideraram como portadores de rejeição celular 

aguda aqueles doentes que apresentaram sintomas clínicos de rejeição, diminuição da 

amilase urinária sem causa específica, hiperamilasemia inexplicável, biópsia 

pancreática positiva para rejeição ou associação dos dados anteriores.(73) 

 

Sutherland et al. (2001) apontaram uma incidência de 13% de 

rejeição celular aguda, nos primeiros três meses, em transplante combinado de 

pâncreas – rim.(52) 
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Stratta et al. (2003), em transplantes combinados de pâncreas – rim 

e derivação entérica, não observaram a perda pancreática por rejeição isolada, 

relatando uma incidência de rejeição celular aguda de 28%.(75) A biópsia pancreática foi 

realizada apenas em situações em que permanecia a dúvida de uma rejeição 

pancreática, apesar de a função renal estar inalterada. Na presente amostra, utilizou-se 

o mesmo critério para fazer a indicação da biópsia pancreática. Todas as biópsias 

pancreáticas confirmaram o diagnóstico de rejeição celular aguda e não houve 

complicações nestes procedimentos.  

 

Independente do órgão (rim ou pâncreas) em que se baseou o 

diagnóstico da rejeição, quando este ocorreu computou-se como um episódio de 

rejeição celular aguda, a qual, no Grupo A, foi de 36,6% e no B, de 25%. Não houve 

diferença estatisticamente significante entre eles (p = 0,520). 

 

5.2.5 Trombose Vascular 

 

Comparado com outros órgãos sólidos, o transplante combinado 

pâncreas – rim ainda mantém o maior índice de falhas técnicas(92) e um alto índice de 

relaparotomias, entre 20% e 36%.(97) 

 

Humar et al. (2004) analisaram as causas de perda do enxerto 

pancreático em 937 transplantes pancreáticos, onde as falhas técnicas estiveram 

presentes em 13,1%, acompanhadas de rejeição em 12,7%. Das perdas por falha 

técnica, a trombose vascular foi responsável por 52%.(66) 

 

De acordo com o Registro Internacional de Transplantes 

Pancreáticos (IPTR), a incidência de complicações técnicas pós-transplante de 

pâncreas – rim vem diminuindo, sendo a trombose vascular a maior causa destas 

perdas.(93) 

 

A partir da década de 80, os transplantes pancreáticos tiveram maior 

padronização na técnica cirúrgica; mas apesar disso, a incidência de tromboses 

vasculares continua alta. Mesmo com relatos de salvamento do enxerto pancreático 
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após episódios de tromboses vasculares,(94) normalmente essas complicações 

acarretam a perda do enxerto e representam a principal causa de pancreatectomia por 

causa não-imunogênica após o transplante pancreático.(95) 

 

Vários fatores relacionados à incidência de tromboses vasculares já 

foram relatados, desde os meios de preservação até a técnica cirúrgica. 

 

Para Wright et al. (1990), houve uma incidência de 18% de 

tromboses vasculares após o transplante combinado pâncreas – rim. Advogaram a 

utilização da solução de preservação de Belzer, sugerindo evitar a perfusão com mais 

de três litros pela artéria aorta.(96) 

 

Segundo Bynon et al. (1993), houve menor incidência de tromboses 

vasculares nos transplantes combinados pâncreas – rim em relação ao pâncreas 

isolado e acreditaram que a uremia pudesse ser uma das responsáveis por essa 

proteção.(97)  

 

Kandaswamy et al. (1999) asseveraram uma redução significativa na 

incidência de trombose vascular de 11,2% para 6,1% com o uso do imunossupressor 

tacrolimos (ao invés de ciclosporina) e anticoagulantes, apesar do aumento na 

incidência de sangramentos no pós-operatório.(98)  

 

Sollinger, em editorial publicado em 1996, recomendou, para evitar a 

trombose vascular do enxerto pancreático, a liberação total das veias ilíaca comum e 

externa, permitindo, com isso, melhor exposição do local da anastomose, a diminuição 

de sua tensão e a possibilidade da não-utilização de pré-perfusão com soluções, como 

a solução de Euro-Collins.(61) Em relação à pré-perfusão com esta solução, não foram 

encontradas evidências científicas que contra-indicassem esta prática. 

 

Hopt et al. (1993) não concordaram com a necessidade da liberação 

total da veia ilíaca interna.(63)  

 

Gonzalez et al. (1995) revelaram que 72,7% dos centros brasileiros 

que realizam transplante pancreático usam rotineiramente profilaxia para trombose 
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vascular.(99) Apesar de a maioria dos centros utilizarem a profilaxia para tromboses 

vasculares, vale ressaltar que esta não é uma conduta universal.  

 

Sollinger et al. (1998) apresentaram uma casuística de 500 

transplantes simultâneos pâncreas – rim, sem o emprego de anticoagulantes e com 

uma incidência de tromboses vasculares de 1%.(18) 

 

Reddy et al. (1999), ao utilizarem heparina endovenosa no intra-

operatório e no pós-operatório associada a um agente antiplaquetário em 65 

transplantes simultâneos pâncreas – rim, notaram uma incidência de 14% de 

tromboses vasculares no enxerto pancreático.(100) 

 

Douzdjian et al. (1993), após a realização de 127 transplantes de 

pâncreas, confirmaram 19% de tromboses vasculares do enxerto, sendo que todas elas 

ocorreram nos primeiros dez dias de pós-operatório.(101)   

 

Troppmann et al. (1996), após analisarem 438 transplantes 

pancreáticos, não constataram nenhuma trombose vascular do enxerto após o 87º dia 

de pós-operatório.(102) 

 

Na presente Casuística, os dois Grupos receberam o mesmo 

esquema de imunossupressão, a mesma técnica cirúrgica foi utilizada e não foi 

realizada a profilaxia para trombose vascular. A incidência de trombose vascular no 

Grupo A foi de 10% e no B, de 6,2%. Não houve diferença estatisticamente significante 

entre os dois Grupos (p = 0,999). 

 

5.2.6 Fístulas 

 

As fístulas podem ser originárias do parênquima pancreático ou da 

linha de sutura em alças intestinais.(100) As fístulas originárias do parênquima 

pancreático costumam ter curso benigno. Secchi et al. (1992) corroboraram 16,6% de 

fístulas pancreáticas após a realização de trinta transplantes de pâncreas, sendo que 

todas apresentaram boa evolução após drenagem percutânea.(103)  
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As fístulas entéricas pós-transplante de pâncreas normalmente 

resultam em graves quadros de infecção abdominal.(95) Usualmente, a presença de 

infecção peripancreática é uma situação de risco, resultando em múltiplos 

procedimentos e perda do enxerto pancreático em 30% a 50% dos casos.(44) Nesta 

situação, um possível retransplante pode cursar com infecção com os mesmos 

microrganismos envolvidos na perda do primeiro órgão.(104) 

 

Fatores técnicos, tais como desvascularização do duodeno na 

cirurgia de mesa e infecciosos por citomegalovírus foram relacionados à formação de 

fístulas do coto duodenal.(105) 

 

Rogers et al. (2003), em 88 transplantes de pâncreas – rim, 

confirmaram a presença de fístula em anastomose duodeno-jejunal em 8% dos 

doentes, considerando a obesidade do receptor como um fator de risco.(106) 

 

Nesta Casuística, quatro doentes apresentaram fístula entérica 

(8,7%) e um, fístula do parênquima pancreático (2,1%). Dois deles ainda estavam com 

o dreno abdominal quando a fístula se exteriorizou. Em três, a fístula manifestou-se 

como uma coleção abdominal e todos foram submetidos à drenagem externa. 

Daqueles com fístula entérica, dois (50%) evoluíram para o óbito e apenas um não foi 

submetido à pancreatectomia (neste, a fístula entérica originou-se da linha de sutura do 

duodeno transplantado, sendo secundária à infecção por citomegalovírus). Foi 

realizada a sutura primária da lesão e desviado o trânsito intestinal em “Y” de Roux 

para o pâncreas, com drenagem externa da cavidade. O doente apresentou boa 

evolução pós-operatória. 

 

Não houve diferença estatisticamente significante em relação ao 

número de fístulas entre os Grupos A e B (p = 0,999). 

 

5.2.7 Coleções Abdominais 

 

Esterl et al. (1995), após 94 transplantes simultâneos pâncreas – 

rim, comprovaram a presença de coleções peripancreáticas em 20% dos doentes, 
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sendo que 46% delas foram drenadas por abordagem percutânea. A maioria das 

coleções (28%) não apresentava crescimento bacteriano.(107) 

 

A presença de infecção peripancreática acarreta má evolução clínica 

com perda do enxerto pancreático em até 50% dos casos.(105) 

 

Hesse et al. (1986) correlacionaram quatro fatores responsáveis por 

coleções infectadas pós-transplante de pâncreas: vazamento de anastomoses 

(fístulas), principalmente nas drenagens entéricas, forte esquema de imunossupressão, 

impedindo a cicatrização, acúmulo de líquido peripancreático pós-transplante e necrose 

pancreática pós-tromboses vasculares. Em 116 transplantes de pâncreas, houve 22% 

de infecções abdominais com mortalidade neste grupo de 27%.(108) 

 

As infecções intra-abdominais são causas freqüentes de 

relaparotomias.(34, 109, 110) Woeste et al. (2003) demonstraram índice de reoperações de 

35,6% dos doentes em 177 transplantes de pâncreas, sendo 10,7% por infecção, tendo 

concluído que a infecção abdominal aumenta a mortalidade pós-transplante.(111) 

 

Nesta Casuística, seis doentes (13%) evoluíram com coleções 

abdominais que necessitaram de drenagem externa. Destes, quatro estavam no Grupo 

A e dois no B (p = 0,999). No Grupo A, uma coleção foi secundária a uma fístula 

pancreática (única coleção estéril), uma secundária à fístula entérica, uma após 

pancreatectomia por trombose vascular e outra sem causa aparente. No Grupo B, uma 

coleção foi secundária à fístula entérica e outra secundária a um hematoma que se 

infectou. 

 

5.2.8 Perda do Enxerto 

 

Um grande número de enxertos de pâncreas é perdido devido a 

complicações cirúrgicas. Troppmann et al. (1998) avaliaram os primeiros 236 

transplantes de pâncreas – rim observando 36% de necessidade de relaparotomias 

neste grupo. As causas mais comuns foram: infecção, trombose do enxerto pancreático 



 

 

56

e fístulas. O risco de se perder o enxerto pancreático nestas situações é grande, 

principalmente se a causa for trombose.(110) 

 

Uma vez perdido o enxerto pancreático, alguns doentes são 

submetidos a um segundo transplante. Humar et al. (2000) analisaram 213 

retransplantes de pâncreas e concluíram que este procedimento pode ser feito com 

mínimo risco de complicação cirúrgica, porém com cuidado especial no risco de perda 

do mesmo por rejeição.(112) 

 

O objetivo maior da preservação durante o processo de um 

transplante é que o órgão não seja perdido, com o mínimo de lesão tecidual 

relacionada ao tempo de isquemia. Várias são as causas para levar à perda do 

enxerto; mas, direta ou indiretamente, o processo de preservação pode estar envolvido. 

Sete enxertos (15,2%) foram perdidos nesta amostra: quatro (57,1%) tiveram como 

causa a trombose vascular e os outros três (42,9%) foram secundários a fístulas 

entéricas. 

 

Dos doentes que perderam o enxerto, cinco (16,6%) pertenciam ao 

Grupo A e dois (12,5%) ao B. A análise estatística não demonstrou diferença entre os 

Grupos (p = 0,999). 

 

5.2.9 Reoperações 

 

Os doentes submetidos ao transplante combinado de pâncreas – rim 

carregam consigo alguns agravantes, pois são diabéticos de longa data e, 

freqüentemente, com complicações secundárias estabelecidas. Além disso, estão sob 

forte esquema de imunossupressão, uma vez que essa categoria de doentes apresenta 

rejeição em maior freqüência e intensidade do que o transplante de rim isolado. 

Portanto, apresentam alto índice de complicações e necessidade de reoperações.(30, 

110) 

 

O número de complicações que implicam em reoperação varia de 

serviço e época da incidência relatada; mesmo em publicações recentes, houve relatos 
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de até 57% de reoperações apresentando como principais causas: infecções 

abdominais, fístulas, tromboses e sangramentos.(113) 

 

Humar et al. (2000), analisando 580 transplantes de pâncreas, 

dividiram os doentes em duas etapas. Na etapa mais recente, detectou-se uma 

redução significativa na necessidade de reoperações, de 32,4% para 18,8%, e uma 

diminuição dos óbitos associados à abordagem de 9,5% para 4%. A trombose vascular 

manteve-se como a maior causa de reoperações nas duas etapas.(34) 

 

A necessidade da relaparotomia acarreta aumento no tempo de 

internação e conseqüente aumento no custo hospitalar. Troppmann et al. definiram 

como relaparotomia qualquer reoperação envolvendo a cavidade abdominal nos três 

primeiros meses pós-transplante e verificaram aumento de 66% no custo hospitalar dos 

transplantes de pâncreas – rim que necessitaram ser reoperados.(110) 

 

Oito doentes foram submetidos a reoperações no Grupo A (26,6%), 

em cinco das quais foi realizada a pancreatectomia e, nas demais, uma por 

sangramento, uma por coleção abdominal e outra por evisceração. No Grupo B, seis 

doentes (37,5%) foram submetidos à relaparotomia, sendo duas para realizar a 

pancreatectomia, uma por sangramento, uma para drenagem de hematoma infectado, 

uma por fistula duodenal secundária a infecção por citomegalovírus e outra para 

realizar nefrectomia do rim transplantado. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (p = 0,512). 

 

5.2.10 Infecção Fúngica 

 

Infecção por fungos não é incomum nos doentes 

imunocomprometidos. Benedetti et al. encontraram 9,2% de infecções fúngicas intra-

abdominais pós-transplante de pâncreas em 445 doentes. A infecção por fungos está 

associada com alta morbidade e mortalidade.(92) 
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No grupo daqueles submetidos a transplante de pâncreas – rim, a 

ocorrência deste tipo de infecção tende a aumentar, atingindo incidências de 45%,(28) 

levando vários serviços a realizarem a profilaxia para infecções fúngicas.(104) 

 

Ciancio et al. (1996), após relatarem dois casos de ruptura do 

enxerto arterial por fungos, em transplantes combinados pâncreas – rim, preconizaram 

a utilização de anfotericina B por sonda nasoenteral no doador durante a captação e a 

não-abertura do duodeno durante a cirurgia de mesa.(46) 

 

Benedetti et al. (1996) observaram 10% de infecção fúngica nos 

doentes transplantados de pâncreas que não realizaram a profilaxia para fungos e 6% 

nos que realizaram a profilaxia com fluconazol por sete dias.(92) 

 

Nesta Casuística, não foi utilizada a profilaxia para infecção fúngica; 

portanto, foi considerado episódio de infecção por fungos aquela ocorrida em qualquer 

doente que tenha necessitado de medicação antifúngica, mesmo que empiricamente. 

Dois doentes no Grupo A (6,6%) realizaram o tratamento, apesar de não haver cultura 

confirmando o diagnóstico em nenhum dos dois. Um evoluiu para o óbito. No Grupo B, 

nenhum necessitou de medicação antifúngica. Não houve diferença estatisticamente 

significante (p = 0,536) entre os Grupos. 

 

5.2.11 Infecção por Citomegalovírus 

 

De maneira semelhante a outros transplantes de órgão, o 

transplante de pâncreas está susceptível a infecções oportunistas, tal como a infecção 

por citomegalovírus.(44) 

 

A necessidade de profilaxia para a infecção por citomegalovírus se 

faz em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, onde 70% das sorologias 

dos receptores para transplante de pâncreas – rim são negativos para o 

citomegalovírus.(114) No Brasil, esta prevalência é oposta, uma vez que 90% dos 

doentes em programa de diálise e submetidos a transplantes apresentam sorologia 

positiva para o citomegalovírus.(115)  
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A infecção por citomegalovírus já foi relatada como sendo mais 

freqüente nos doentes diabéticos submetidos a transplante combinado pâncreas – rim 

do que nos transplantes renais.(30, 116) Um dos motivos para explicar esta maior 

ocorrência seria o maior número de rejeições neste grupo e, conseqüentemente, maior 

necessidade do uso de drogas imunossupressoras.(30) Entretanto, para Cheung et al. 

(1992), não comprovaram diferença estatisticamente significante na incidência de 

citomegalovírus nesses dois grupos de receptores.(28)  

 

Nesta Casuística, verificou-se no Grupo A uma necessidade de se 

tratar infecção por citomegalovírus em 10 doentes (33,3%) e no Grupo B foi preciso 

tratamento em quatro doentes (25%). Não houve diferença estatisticamente significante 

entre os Grupos (p = 0,739).  

 

5.2.12 Óbitos 

 

A sobrevivência dos doentes submetidos a transplante de pâncreas 

vem melhorando, à medida que aumenta a experiência das equipes com o 

procedimento e diminuem as complicações pós-operatórias.(6) Comparar os resultados 

dos diversos centros transplantadores de pâncreas é difícil. Mandal et al. (2004) 

avaliaram a sobrevivência dos doentes de diferentes centros, de acordo com o número 

de transplantes realizados por ano (baixa: menos de 10/ano, média: 10-20/ano, grande: 

20-50/ano e muito grande: mais de 50/ano), e concluíram não haver diferença entre 

eles (117). 

 

Moudry-Munns et al. (1992), analisando os riscos dos receptores de 

transplante de pâncreas – rim quando apresentavam alguma complicação técnica, 

apontaram sobrevivência atuarial de um ano de 90%, quando não apresentavam falha 

técnica, e de 67%, quando esta ocorria.(118) 

 

Stratta (1998), analisando 186 doentes submetidos a 196 

transplantes de pâncreas, observou 12% de mortalidade (precoce e tardia), sendo que 

80% das causas de óbito foram devidas à infecção, infarto do miocárdio ou morte 

súbita.(119) 
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No Registro Internacional de Transplante de Pâncreas, publicado em 

2003, percebeu-se uma sobrevivência atuarial no primeiro ano dos transplantes de 

pâncreas – rim superior a 90%.(93) 

 

Em nosso meio, Nicoluzzi et al. (2003) comprovaram uma 

mortalidade de 34% em 24 transplantes combinados pâncreas – rim, em 

acompanhamento médio de oito meses. A maioria dos óbitos ocorreu nos primeiros 

meses.(62) 

 

Na presente Casuística, no período de três meses de 

acompanhamento, houve três óbitos (6,5%). Dois foram secundários a complicações, 

tais como fístulas e peritonite secundária. Um doente apresentou morte súbita. Apesar 

de o Grupo B (12%) apresentar maior mortalidade do que o A (3,3%), não houve poder 

estatístico suficiente para validar esta diferença e um dos doentes do Grupo B 

apresentou morte súbita, situação aparentemente não relacionada direta ou 

indiretamente com o processo de captação. 

 

5.2.13 Tempo de Isquemia 

 

Stratta et al. (1990) observaram que o tempo de preservação está 

associado com um maior grau de agressão celular por isquemia.(41) 

 

O tempo de isquemia do pâncreas é um fator relacionado a 

complicações pós-operatórias. Segundo More et al. (1990), é possível utilizar o 

pâncreas com mais de 30 horas de isquemia fria.(120)  

 

Apesar de ser possível a utilização de pâncreas com tempo de 

isquemia elevado, Humar et al. (2000) analisaram o tempo de preservação no 

transplante pancreático e constataram ser este um importante fator no aumento das 

complicações cirúrgicas, como: trombose, fístulas e diminuição da sobrevivência dos 

enxertos pancreáticos em três meses. Notaram que os transplantes de pâncreas 

realizados com órgãos que apresentavam mais de 20 horas de isquemia tinham maior 

índice de complicações.(85) 
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Na presente Casuística, apenas um transplante, do Grupo B, 

apresentou o tempo de isquemia superior a 20 horas. A média do tempo de isquemia 

do Grupo B foi um pouco superior à média do Grupo A; mas aplicando-se o teste t de 

Student, não houve diferença estatisticamente significante (p = 0,574).  

 

5.2.14 Tempo de Internação 

 

O tempo de internação está diretamente relacionado ao custo 

hospitalar e às complicações pós-operatórias.(6) 

 

O tempo de internação dos doentes diabéticos submetidos a 

transplante pâncreas – rim é maior do que o daqueles submetidos a transplante de rim 

isolado. A média de tempo de internação durante o primeiro ano, apresentada pela 

Universidade de Minnesota em 1991, foi de 71 dias nos transplantes duplos, 

comparada com os 27 dias nos transplantes de rim isolado.(30) 

 

Douzdjian et al. (1993) demonstraram uma média de internação de 

28 dias nos transplantes combinados pâncreas – rim, variando de 13 a 220 dias.(101) 

 

Publicações mais recentes têm revelado diminuição no tempo de 

internação. Assim, Kuo et al. (1997) observaram um tempo médio de internação de 20 

dias,(9) Schulak et al. (2001), de 18 dias(6) e Stratta et al. (2003), de 12,5 dias nos 

transplantes combinados pâncreas – rim.(75) 

 

Na presente Casuística, o tempo de internação médio do Grupo A foi 

de 23,96 dias, sendo que um dos doentes permaneceu internado por 76 dias. No 

Grupo B, a média de internação foi de 21,33 dias, sendo o tempo máximo de 123 dias. 

O tempo médio de internação no Grupo A foi pouco superior ao B; aplicando-se o teste 

t de Student, não houve diferença estatisticamente significante (p = 0,723). 
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5.3 Considerações Finais 
 

O transplante de pâncreas–rim é um procedimento complexo, de alto 

custo, que, quando bem-sucedido, implica em ganho na qualidade de vida dos doentes 

diabéticos que se encontravam em programa de diálise. O Brasil vem se destacando 

no contexto mundial em relação aos transplantes de órgãos, mas não deixou de ser um 

país em desenvolvimento, onde a escassez de recursos exige o máximo de economia, 

desde que esta não acarrete a perda da qualidade.  

 

O objetivo deste trabalho não foi avaliar custos, mas permitiu 

verificar que a utilização da pré-lavagem com solução de Euro-Collins pela artéria aorta 

durante a captação do pâncreas diminui sensivelmente o custo no processo de 

captação e não foi observado prejuízo aos doentes submetidos ao transplante com 

esta estratégia. Houve, ainda, tendência a um menor tempo de internação destes 

doentes, podendo refletir em menor número de complicações, embora não tivesse 

havido poder estatístico para tal confirmação nesta amostra de doentes. 

 

A utilização da pré-lavagem com solução de Euro-Collins parece ser 

uma alternativa simples e eficaz para se obter uma redução de custos no processo de 

captação do transplante. O presente estudo estimula a realização de novas pesquisas 

no intuito de confirmar os dados observados, para que se possa continuar a 

desenvolver procedimentos de alta complexidade, com economia e sem perda de 

qualidade. 
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6  CONCLUSÃO 
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Nesta Casuística, a utilização de um litro de solução de Euro-Collins, 

seguida de um litro de solução de Belzer, infundidos na artéria aorta durante a 

captação do pâncreas não apresentou diferença estatisticamente significante em 

relação ao funcionamento do enxerto, às complicações pós-operatórias, à 

sobrevivência do enxerto, à sobrevivência do doente e ao tempo de internação, quando 

comparada com a utilização exclusiva da solução de Belzer. 
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Background. The Belzer solution is considered the best media for preservation in 

pancreas transplantation, but due to its high cost it represents 14.5% of the total 

resources destined by the Brazilian government to the whole transplantation process. 

The objective of the present study was to analyze whether the use of the Eurocollins 

solution before the Belzer solution during harvesting results in any clinical problem. 

Methods. The patients included in this study received pancreas-kidney transplantation 

between January 2003 and August 2004. Patients were divided in group A (n=30), in 

which only Belzer solution was used (2L through the aorta artery) and B (n=16), in 

which perfusion was done with 1L of Eurocollins solution followed by 1L of Belzer 

solution. The two groups were compared for clinical parameters which included insulin 

replacement need, pancreatitis, acute cellular rejection, graft vascular thrombosis, 

fistulas, intra-abdominal collection, graft loss, anti-fungal and anti-cytomegalovirus 

treatment, deaths, pancreatic ischemia time and average hospitalization time. 

Results. No statistically significant differences were observed in any of the parameters 

analyzed (p < 0.05). The use of 1L of Eurocollins solution, followed by 1L of Belzer 
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solution during pancreas harvesting, did not result in differences in graft functionality, 

post-surgical complications, graft survival, patient survival and hospitalization time, 

when compared to the use of Belzer solution alone. 

Conclusions. Perfusion with 1L of Eurocollins solution, followed by 1L of Belzer solution 

during pancreas harvesting, seems to be a simple and efficient alternative for reducing 

the costs of the harvesting process. 
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