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18th Congress of the European Society for Organ Traplant (ESOT 2017) 

O presente estudo foi submetido e aceite como oral brief presentation na 18ª edição do 

Congresso da Sociedade Europeia de Transplantação de Órgãos (ESOT 2017), que decorrerá em 

Setembro de 2017,na cidade de Barcelona. 
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RESUMO  

INTRODUÇÃO: Os idosos tornaram-se no grupo de maior crescimento de candidatos a trans-

plante renal, nos últimos anos, contudo, os resultados a longo-prazo nestes recetores não estão 

totalmente definidos e a sua elegibilidade mantém limitações marcadas.  

OBJETIVOS: Avaliação da sobrevida dos recetores idosos e enxerto; identificação de 

fatores preditores de prognóstico.  

METODOLOGIA: Foram analisados retrospetivamente pacientes com ≥ 65 anos submetidos 

a transplante renal entre 1995 e 2016, no Centro Hospitalar do Porto. Foram testados como 

possíveis preditores de prognóstico: género do recetor, etiologia da doença renal crónica, tipo, 

género e idade do dador, serologias para citomegalovírus para ambos, tipo e duração do 

tratamento dialítico prévio, rejeição aguda e função do enxerto, imunossupressão (indução e 

manutenção) e manutenção de corticoterapia. Na análise estatística, foram utilizadas curvas de 

sobrevivência de Kaplan-Meier e regressão univariada de Cox, recorrendo ao software SPSS 

24.0. 

RESULTADOS: Num total de 1988 transplantes renais, 94 (4.7%) foram em recetores com ≥ 

65 anos. Considerando duas falências primárias de enxerto, foram analisados 92 transplantes, 

durante um seguimento mediano de 14 anos [8.9; 19.1]. A idade média foi de 67.5 ±2.2 anos, 

63.0% eram homens, 96,8% de dadores cadáveres e a taxa de sobrevida do recetor foi de 80,4%. 

Duração prolongada de diálise prévia (HR=1.11, IC 95% [1.025; 1.204]) e rejeição aguda do en-

xerto (HR=4.1, IC 95% [1.139; 14.851]) revelaram-se fatores preditores de prognóstico, no idoso.        

Nenhum foi identificado no grupo controlo, nem para falência de enxerto. A sobrevida média 

para o grupo idoso (11.9 anos ± 0.9) foi significativamente inferior à do grupo controlo (17.6 

anos ± 0.7) (p=0.028). 

CONCLUSÕES: O transplante renal em idosos está associado a ótima sobrevida do recetor e 

enxerto, e a idade, por si só, não deve limitar a elegibilidade. Intervindo sobre os fatores predi-

tores de morte identificados, uma sobrevida ainda melhor pode ser conseguida.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Transplante Renal; Idosos; Sobrevida; Fatores preditores de prognóstico. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: Elderly patients have become the fastest growing group of kidney transplant 

candidates in recent years. Outcomes in this population have not been fully defined and eligibil-

ity of those patients for kidney transplant is still very limited.  

OBJECTIVES: To evaluate graft and patient survival in elderly kidney transplant recipients and 

to identify of outcome predictors. 

METHODS: Were retrospectively analyzed patients who underwent kidney transplant aged 

65 or older, between 1995 and 2016 in Centro Hospitalar do Porto. The following variables were 

tested as possible outcome predictors: recipient’s gender, chronic kidney disease etiology, do-

nor’s type (live/ deceased), gender and age, donor’s and recipient’s cytomegalovirus’ serology, 

type and duration of previous dialysis treatment, graft’s acute rejection and function, induction 

and maintenance immunosuppression and long-term corticosteroid therapy. In the statistical 

analysis, Kaplan-Meier survival curves and Cox univariate regression were applied using SPSS 

24.0 software. 

RESULTS: From a total of 1988 kidney transplants, 94 (4.7%) were in recipients aged 65 or 

older. Two primary graft failures were excluded and only 92 transplants were analyzed during a 

median follow-up time of 14 years [8.9; 19.1]. The mean age of this group was of 67.5 ± 2.2 

years, 63 % were male, 96.8% from deceased donors and the recipient’s survival rate was 80.4%. 

As outcome predictors were identified: longer lenght of previous dialysis treatment (HR = 1.11, 

95% CI [1.025, 1.204]) and acute graft rejection (HR = 4.1, 95% CI [1.139, 14.851]).  Neither was 

identified for the control group nor for graft failure any outcome predictor. The mean survival 

time for the elderly group (11.9 years ± 0.9) was significantly lower than the control group (17.6 

years ± 0.7) (p = 0.028). 

CONCLUSIONS: kidney transplant in the elderly is associated with excelent patient and graft 

survival, and age itself shouldn’t limit these older patients’ eligibility. By intervening on the iden-

tified outcome predictors, an even better survival can be achieved. 

 

KETWORDS: Kidney Transplant; Elderly; Survival; Outcome predictors. 
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INTRODUÇÃO 

A doença renal crónica (DRC), principalmente no estadio 5 com necessidade de 

tratamento de substituição da função renal (TSFR), constitui um problema de saúde pública, 

sendo Portugal o país Europeu com maior prevalência e incidência de DRC estadio 5 em TSFR.  

Esta prevalência é maior nos idosos, que constituem o grupo de crescimento mais rápido de 

candidatos a transplante renal (TR) nos últimos anos (Keith, 2013). Em 2015, cerca de 38.4% dos 

doentes em TSFR, em Portugal, tinham ≥ 65 anos e, considerando apenas os que iniciaram TSFR 

nesse ano, este valor aumenta para 63% (Macário, 2016).  

As diferentes opções de TSFR são hemodiálise, diálise peritoneal e transplantação renal. 

O TR tem-se revelado a melhor opção terapêutica, independentemente da idade do doente, 

estando associado a melhor qualidade de vida e menor mortalidade e custo económico global. 

(Dempster et al., 2013)  

Em 1969, foi realizado o primeiro TR em Portugal, tendo o segundo apenas sido 

realizado em 1980 (Macário, 2010). De acordo com a base de dados da Sociedade Portuguesa 

de Transplantação, o primeiro TR, no Centro Hospitalar do Porto (CHP), foi realizado em 1983, 

num doente com 30 anos, enquanto que, apenas em 1995 foi realizado o primeiro num recetor 

com ≥ 65 anos.  

Apesar do aumento do número de doentes idosos candidatos e submetidos a TR, este 

número continua a representar uma proporção muito baixa do conjunto total dos candidatos 

(Orlandi et al., 2015). Os resultados menos favoráveis a longo prazo dos primeiros idosos 

transplantados podem estar na origem das reservas existentes em considerar estes doentes 

para transplante (McAdams-DeMarco et al., 2014).  

O fator envelhecimento, e as alterações que acarreta no próprio e no meio envolvente, 

dificultam o acesso destes pacientes ao TR. Fatores como comorbilidades associadas, 

imunossenescência, declínio cognitivo e falta de suporte socio-económico e familiar constituem, 

também, fatores influenciadores na alocação destes doentes para o TR.  

Torna-se, assim, importante estratificar o risco do doente e perceber qual o seu balanço 

na equação global de risco-benefício. Exemplificando, a imunossenescência, um dos principais 

fatores que aumenta a complexidade da relação risco-benefício nestes doentes idosos, 

apresenta-se como um fator ambíguo que, resulta, numa diminuição na taxa de rejeição do novo 

rim, mas, também, no aumento do risco para infeções graves e neoplasias, exacerbado pela 

imunossupressão crónica subsequente (Keith, 2013).   
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O envelhecimento da população mundial tem sido responsável não só pelo aumento da 

idade e número de candidatos a TR, mas, também, da idade dos dadores disponíveis (Ozkul et 

al., 2016). A utilização de rins de dadores com critérios expandidos tem sido aplicada, 

particularmente em idosos, cuja diálise é cada vez menos satisfatória, nomeadamente, quanto 

à qualidade e esperança média de vida. Nestes critérios estão incluídos dadores cadáveres com 

≥ 60 anos e dadores cadáveres com ≥ 50 anos e pelo menos duas das seguintes: hipertensão 

arterial, creatinina > 1.5 mg/dL, doença cardiovascular. Assim, estes dadores permitem 

aproveitar um maior número de rins para transplante, bem como podem constituir uma solução 

para que um maior número de doentes idosos seja transplantado, aumentando o rácio 

dador/recetor (Azzi et al., 2015). 

Apesar dos potenciais benefícios conhecidos do TR, os resultados a longo prazo, em 

idosos, são ainda muito pouco esclarecedores, pelo que uma avaliação atualizada dos mesmos 

pode melhorar a tendência atual e aumentar a elegibilidade destes doentes para TR (Huang, 

2009; Dempster 2013; Lai, 2014).  

O presente estudo tem como objetivo avaliar a sobrevivência do recetor e do enxerto, 

bem como identificar fatores de risco preditores de prognóstico em doentes com ≥ 65 anos, 

transplantados renais no CHP, desde maio de 1995 a dezembro de 2016. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo constitui um estudo retrospetivo, analisando os recetores de TR, 

como primeiro enxerto, com idade ≥ 65 anos no CHP, desde maio de 1995 a dezembro de 2016, 

período em que foram realizados um total de 1988 transplantes renais no CHP.  

As variáveis estudadas relativamente ao recetor foram: idade e género duração e tipo 

de tratamento dialítico prévio, etiologia da DRC, causa de morte pós-transplante, serologia para 

citomegalovírus (CMV) pré-transplante, imunossupressão de indução, imunossupressão de ma-

nutenção, manutenção de corticoterapia a longo prazo e descrição de neoplasias no pós-trans-

plante. 

Relativamente ao enxerto foram avaliados: rejeição aguda do enxerto (rejeição no 

primeiro ano do período pós transplante), função tardia ou imediata do enxerto (definida como 

necessidade ou não necessidade de diálise na primeira semana pós transplante, 

respetivamente). Por fim, relativamente ao dador foram avaliadas as seguintes variáveis: idade 

e género, tipo de dador (vivo/ cadáver), causa de morte do dador e serologias para CMV. 

Secundariamente, para medida de comparação de alguns dos parâmetros obtidos, em 

especial a sobrevida, mas também possíveis fatores preditores de morte, será usado um grupo 

controlo selecionado da seguinte forma: recetores com < 65 anos, pares dos recetores idosos, 

que receberam o mesmo dador.  

Os dados utilizados foram colhidos através da base de dados da Sociedade Portuguesa 

de Transplantação e de processos eletrónicos do CHP, com recurso ao SCLINICO. 

Análise Estatística: As sobrevidas do recetor e enxerto foram estimadas por curvas de 

sobrevida de Kaplan-Meier. Foram salientados em três pontos de follow-up: 1- e 5 anos e follow-

up total. Os fatores preditores de prognóstico do recetor e do enxerto foram estudados pela 

regressão univariada de Cox. Toda a análise estatística foi realizada recorrendo ao software    

SPSS 24.0. 

Ética: Foi concedida e validada uma autorização formal para a realização deste estudo 

retrospetivo, pela Comissão de Ética do Centro Hospitalar do Porto. 
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RESULTADOS  

A. Caracterização da amostra de recetores idosos no pré-transplante 

De um total de 1988 TR, entre maio de 1995 e dezembro de 2016, 94 (4.7%) foram em 

pacientes com ≥ 65 anos (Fig. 1). Considerando apenas o período entre 2010 e 2016 (total de 

759 TR), a percentagem de idosos transplantados é de 7.6%. Sendo que dois pacientes tiveram 

falência primária do rim transplantado, estes foram excluídos da análise, passando a amostra a 

ser de n=92. A idade média destes recetores idosos foi de 67.5 anos ± 2.2, estando a sua 

distribuição representada na Tabela I, e 63% dos indivíduos (n=58) eram do sexo masculino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Distribuição dos TR em recetores com ≥ 65 anos por ano de realização 

 

Tabela I – Distribuição da idade dos recetores idosos 
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A principal etiologia da DRC destes recetores foi a doença glomerular (22.8%), tendo sido 

ainda apuradas mais cinco categorias etiológicas (Tabela II). Relativamente ao tratamento 

dialítico prévio ao transplante, a maioria era hemodiálise (94.6%) e apenas 5.4% diálise 

peritoneal, tendo sido o período médio deste tratamento de 5.3 anos ± 4 (Tabela III). 

 

Tabela II - Distribuição da etiologia da DRC do recetor (%) 

 

 

Tabela III – Tratamento dialítico prévio ao TR 

 

 

Foi estudada a presença de IgG para CMV nestes recetores, tendo sido demonstrada 

positividade em 76.1% destes recetores. 
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B. Caracterização da amostra de recetores do grupo controlo no pré-transplante 

O grupo de recetores controlo (n=34), ou seja, os recetores com < 65 anos, pares dos 

idosos, que receberam o mesmo dador, apresenta uma média de idades de 55.3 anos ± 8.7 

(Tabela IV), sendo que 64.7% são indivíduos do sexo masculino. A principal causa de DRC neste 

grupo é a diabetes mellitus (20.5%), seguida das apresentadas na Tabela V. 

 

Tabela IV – Distribuição da idade nos recetores do grupo controlo 

 

 

Tabela V – Etiologia da DRC nos recetores do grupo controlo 
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C. Perfil biodemográfico dos dadores do grupo de recetores idosos 

Quanto ao perfil dos dadores utilizados no grupo de recetores idosos: 96.8% constituíam 

dadores cadáveres, com principal causa de morte o acidente vascular cerebral (37.0%), seguida 

do traumatismo cranioencefálico (22.8%). Verificou-se predomínio do sexo masculino (64.9%) e 

uma idade média de 59.4 anos ± 11.2 anos (Tabela VI). Tal como nos recetores, foi estudada a 

presença de IgG para CMV, tendo sido positiva em 72.8% dos dadores. 

 

Tabela VI – Distribuição da idade dos dadores 

 

 

D.  Perfil biodemográfico da amostra de dadores comuns ao grupo idoso e grupo controlo 

Os dadores do grupo controlo são uma subamostra dos dadores do grupo de idosos 

(n=34), constituídos por 100% de dadores cadáveres, com principal causa de morte o acidente 

vascular cerebral (41.2%), como na amostra total. Da mesma forma, o predomínio continua a 

ser masculino, com a idade média deste subgrupo a ser de 57.9 anos ± 10.1, com extremos 

máximos e mínimos de 41 e 76 anos, respetivamente. 
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E. Resultados no pós-transplante 

E.1 Grupo de recetores idosos 

A mediana do período total do follow-up foi de cerca de 14 anos [8.9; 19.1]. Durante o 

seguimento destes recetores idosos, 19.6% morreram (n=18), 44.4% dos mesmos devido a 

causas cardiovasculares (Tabela VII), e 26.1% (n=24) perderam enxerto, sendo que 75% destes 

(n=18) devido a óbito com enxerto funcionante. No follow-up total, a taxa de sobrevida foi de 

80.4% e no follow-up a 1 ano e aos 5 anos, foi de 93.1% e 81.1%, respetivamente.  

 

Tabela VII –Causas de morte dos recetores  

 

 

Após o transplante, foram identificados 66.3% (n=61) dos enxertos com função imediata 

e 30.4% (n=28) com função tardia.  A taxa de rejeição aguda foi de 8.7% (n=8). Em relação ao 

esquema imunossupressor, foram analisadas a imunossupressão de indução (com globulina 

antilinfócita (ATG), basiliximab ou dalizumab), a imunossupressão de manutenção (com 

azatioprina, micofenolato mofetil (MMF), ciclosporina, tacrolimus e/ou sirolimus) e a 

manutenção de corticoterapia a longo prazo, cujos resultados se apresentam nas Tabela VIII, IX 

e X.  
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Tabela VIII – Imunossupressão de Indução 

 

 

 

Tabela IX - Imunossupressão de Manutenção 

  

  

  

Tabela X – Corticoterapia a longo prazo 
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É importante salientar que o aparecimento de neoplasias pós-transplante foi verificado 

em 5 recetores, sendo que em três destes a neoplasia foi causa de morte. Nestes três casos, as 

neoplasias consistiam em neoplasia da mama, que surgiu 3 anos após o TR, neoplasia gástrica, 

que surgiu 4 anos após o TR, e adenocarcinoma do pulmão, que surgiu 6 meses após o TR. Estes 

três recetores inserem-se no subgrupo de doentes submetidos a imunossupressão de indução 

(70,6%), dois com Basiliximab/ Daclizumab e um com ATG.  

Relativamente aos restantes dois casos, um primeiro tratou-se de um recetor com neo-

plasia polimórfica do palato, que surgiu 3.5 anos após o TR, embora a causa de morte tenha sido 

uma septicemia. O último recetor desenvolveu neoplasia da pele, 3 anos depois do TR e, no final 

do estudo, continuava vivo. Estes dois recetores inserem-se no subgrupo de recetores idosos 

não submetidos a imunossupressão de indução (29.4%). 

A realização de imunossupressão de indução foi testada como fator de risco para o de-

senvolvimento de neoplasias, no entanto, não foi encontrada correlação estatisticamente signi-

ficativa. 

Por fim, relativamente à sobrevida do enxerto, no período de follow-up total, com o óbito 

censurado, foi de 93.5%. Nos períodos de follow-up 1- e 5 anos, estes valores foram de 97.8% e 

95.7%, respetivamente. 

 

E.2. Fatores preditores de morte 

Foram testados, como possíveis fatores preditores do evento morte, os seguintes: género 

do recetor, etiologia da DRC, tipo (vivo/cadáver), género e idade de dador, serologias para CMV 

do dador e recetor, tipo e duração do tratamento dialítico prévio, rejeição aguda e função do 

enxerto, imunossupressão de indução e de manutenção, corticoterapia a longo prazo.  

Destes fatores, verificou-se que representam fatores de risco para morte, nos recetores 

idosos, a rejeição aguda do enxerto (HR=4.10, IC 95% [1.139; 14.851]; p=0.031) e um maior 

tempo de tratamento dialítico prévio (HR= 1.11, IC 95% [1.025; 1.204 p=0.010).  

Não foram encontrados resultados estatisticamente significativos quando analisadas as 

restantes variáveis. 

As mesmas variáveis foram testadas como possíveis fatores de risco para falência de 

enxerto, sendo que nenhuma se caracterizou como fator preditor de perda de enxerto. 
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Além das 13 variáveis estudadas, era pretendido o estudo de pelo menos mais duas, 

nomeadamente, o número de incompatibilidade HLA e o panel-reactive antibody (PRA) test. No 

entanto, devido à pequena quantidade de dados disponíveis para as mesmas, esta avaliação não 

foi possível.  

Secundariamente, foi estudada a possibilidade de as mesmas variáveis testadas no grupo 

idoso constituírem fatores de risco para morte no grupo controlo. Assim, no grupo controlo 

ocorreu rejeição aguda do enxerto em 11.8% (n=4) e a duração mediana do tratamento dialítico 

prévio foi de 4.52 anos [2.4; 6.9]. No entanto, não foram identificados fatores preditores de 

morte nestes doentes.   

Neste grupo controlo, é, também, de salientar que não foram relatadas neoplasias 

subsequentes ao transplante e que a percentagem de recetores que realizou imunossupressão 

de indução foi de 82.4% (vs 70.7% do grupo idoso). 

 

E.3. Comparação da sobrevida do grupo idoso com o grupo controlo 

Da amostra de recetores do grupo controlo (n=34), morreram 5.9% (n=2) durante o 

primeiro ano de follow-up, no contexto de septicemia, sendo que a sobrevida no follow-up a     

1-, 5 anos e total foi de 94.1%. Também se verificaram 3 perdas de enxerto que, tal como no 

grupo idoso, deveu-se, maioritariamente (66.7%), a óbito com enxerto funcionante. Assim, 

verificou-se que a diferença entre a sobrevida média do grupo idoso (11.9 anos ± 0.9) e do grupo 

controlo (17.6 anos ± 0.7) é estatisticamente significativa (p=0.028), como mostra a Fig. 2.  
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Fig.2 – Comparação da sobrevida cumulativa do grupo de recetores idosos                 

com o grupo de recetores controlo 

  

p =0.028 
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DISCUSSÃO  

De acordo com Dempster et al. (2013), apesar do crescimento exponencial da população 

idosa candidata a TR, a sua proporção no conjunto total de candidatos continua a ser baixa. 

Contudo, no nosso estudo, é visível uma tendência para o aumento nos últimos anos               

(2010-2016: 7.6% vs 1995-2009: 2.9%).  Apesar desta observação, a média de idades está muito 

próxima do limite inferior da nossa amostra e cerca de 81.5% dos recetores idosos encontra-se 

no grupo etário dos 65-69 anos, pelo que não exclui a tendência de aumento, mas sim que a 

maior elegibilidade dos doentes idosos ainda se fixará mais neste grupo etário e ainda não tanto 

para idades superiores a 70 anos. 

No nosso trabalho, verificou-se uma evolução na sobrevida até ao quinto ano de follow-

up (93.1% no primeiro ano e 81.1% no quinto ano), período pós transplante, a partir do qual, 

são mais notórios os benefícios do TR em relação à diálise, independentemente da idade do 

recetor. Por outro lado, no grupo controlo, a sobrevida do recetor tende a estabilizar (94.1%) no 

primeiro ano de follow-up.  

Mesmo com excelentes taxas de sobrevida, nos recetores idosos, a sobrevida média para 

este grupo foi significativamente inferior ao do grupo controlo. Apesar de a média de idades 

entre os dois grupos apenas variar em cerca de 12 anos, esta pode justificar a diferença 

observada na sobrevida. Fatores como a imunossenescência, associada a maior suscetibilidade 

de neoplasias e infeções, bem como comorbilidades associadas e de maior prevalência com o 

aumento da idade, podem estar na origem destas diferenças. Consideramos, então, importante 

estudar outros fatores que possam influenciar a sobrevida, bem como as diferenças entre os 

grupos. É de salientar que a amostra do grupo controlo, sendo inferior a metade da do grupo 

idoso, pode estar associada a algum viés, não só na sobrevida, mas em todos os resultados deste 

estudo, sendo importante questionar sobre se esta tendência na sobrevida seria tão, ou ainda 

mais, díspar ou se até se aproximariam os valores, caso o total de recetores do grupo controlo 

fosse maior. 

Relativamente ao grupo de dadores, apesar de o correspondente ao grupo controlo ser 

um subgrupo dos dadores usados nos recetores idosos, poderia ter existido um viés de seleção. 

Esta seleção dependeu da existência real de um mesmo dador para dois recetores, cada um de 

grupos diferentes, não tendo existindo outro critério além da disponibilidade deste 

emparelhamento. Contudo, a média de idades do grupo controlo e do grupo idoso não 

apresentaram grandes diferenças entre si (59.4 vs 57.9 anos, respetivamente), sendo que 
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apenas os extremos mínimos variavam mais significativamente (41 vs 18 anos, respetivamente). 

O sexo masculino manteve-se o predominante. 

Relativamente a fatores preditores de prognóstico, foram identificados fatores preditores 

de morte, apenas no grupo idoso, dois do total das variáveis estudadas. Não foram identificados 

fatores preditores de morte no grupo controlo, nem fatores preditores de falência de enxerto, 

contudo, a pequena dimensão da amostra do grupo controlo, bem como as poucas perdas de 

enxerto verificadas, podem, respetivamente, ter enviesado estes resultados. 

Em relação aos fatores preditores de morte no grupo idoso, a duração do tratamento 

dialítico prévio, cuja mediana foi bastante próxima entre os dois grupos, mais prolongada, teve 

um maior efeito negativo no grupo idoso do que no grupo controlo, o qual parece suportar uma 

maior duração do tratamento dialítico, sem tanta influência no prognóstico associado.  

Por outro lado, a rejeição aguda ocorreu em maior percentagem no grupo controlo e, 

embora sem significado estatístico, parece existir uma tendência para uma menor frequência 

no idoso. Isto poderá ser justificado pela maior imunogenicidade dos recetores do grupo 

controlo, mais capazes de combater o órgão estranho, e maior imunossenescência do grupo 

idoso, com maior capacidade de aceitação e acomodação do novo órgão. No entanto, apesar de 

menos frequente, a rejeição aguda no grupo idoso constitui um fator preditor de prognóstico, 

assumindo um maior impacto neste grupo. Este maior impacto pode estar relacionado com o 

fator idade e condições associadas, nomeadamente, a própria imunossenescência.  

Nas variáveis que não se revelaram fatores preditores de morte, é importante referir que 

na variável “tipo de tratamento dialítico prévio”, seria, à partida, difícil obter diferenças 

significativas entre os tipos de diálise, já que apenas 5.4% tinham realizado diálise peritoneal e 

a esmagadora maioria hemodiálise. O mesmo se verifica na análise do esquema da 

imunossupressão de manutenção, dado que a maioria dos recetores tinha como esquema 

Micofenolato mofetil (MMF) + Tracolimus (n=81), não havendo dados suficientes nos restantes 

para se verificar uma diferença significativa.  

Relativamente ao surgimento de neoplasias, este terá como principais fatores de risco a 

imunossupressão de indução (Galante, 2015) e, no idoso, também a imunossenescência (Keith, 

2013). Contudo, no nosso estudo, a imunossupressão de indução não assumiu um papel 

estatisticamente significativo como fator de risco para neoplasias. Em relação ao papel da 

imunossenescência no idoso, associada a maior idade com maior tempo para acumulação de 

mutações oncogénicas e maior tolerância do sistema imune, este parece bastante evidente, já 

que, apenas em recetores idosos se desenvolveram neoplasias. Nos idosos, a imunossupressão 
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de indução pode funcionar como um trigger que despoleta e exacerba a oncogénese, de acordo 

com Buell et al. (2005). Contrariamente, no nosso estudo não foi possível tirar estas conclusões. 

Recentemente, de acordo com Geissler (2015), maior risco de neoplasias ocorre nos 

primeiros 10 anos pós-transplante, o que coaduna o nosso estudo, em que todas as neoplasias 

ocorreram num período igual ou inferior a 4 anos após o TR. 

 Relativamente a infeções graves, nomeadamente como causa de morte do recetor, não 

foram possíveis grandes comparações entre o grupo controlo e o grupo idoso pois, além da 

amostra de mortes bastante reduzida, a ausência de dados suficientes em relação a outros 

possíveis fatores de risco como % PRA ou doses da imunossupressão a que cada grupo foi sujeito, 

limitam a obtenção de conclusões significativas. A imunossupressão de indução com o anticorpo 

monoclonal OKT3 foi associado, por Taylor et al. (2010), a infeções graves por CMV em 

transplante de outros órgãos sólidos, nomeadamente coração, pelo que teria sido pertinente 

fazer o estudo desta associação no nosso estudo, no entanto, como este fármaco não foi usado 

em nenhum dos nossos recetores não foi possível inferir qualquer conclusão.   

Todas as variáveis testadas na sobrevida do recetor foram também estudadas na 

sobrevida do enxerto, no entanto, nenhuma delas foi caracterizada como fator preditor de 

perda. Contudo, existem muito poucas perdas de enxerto, com a maioria a dever-se a óbito com 

enxerto funcionante, o que impossibilita ainda mais grandes conclusões relativas a perda de 

enxerto por falência do mesmo.  

Em concordância com o referido por Dempster et al. (2013) e Azzi et al. (2015), grande 

parte dos dadores utilizados podem ser caracterizados como dadores com critérios expandidos, 

sendo que a maioria (52.4%) são dadores cadáveres com ≥ 60 anos e 20% são dadores cadáveres 

com ≥ 50 anos, com possibilidade de cumprir, ou não, os restantes critérios (pelo menos dois 

de: hipertensão arterial, creatinina > 1.5 mg/dL, doença cardiovascular). Devido à existência de 

muito poucos dados na amostra de dadores relativamente a estes critérios, não foi possível esta 

verificação, que teria sido importante para a obtenção de uma percentagem mais exata deste 

tipo de dadores. Porém, é possível concluir, com certeza, que, pelo menos 52.5% do total de 

dadores constituíam dadores com critérios expandidos e que, pelo menos, 27.6% dos dadores 

não cumpriam, absolutamente, estes requisitos dado que 24.3% tinham idades entre os 18 e 49 

anos e 3.3% eram dadores vivos. 

Comparando com as conclusões de Pedroso et al. (2006), um estudo também realizado 

no Departamento de Transplantação Renal do CHP, com a totalidade de TR realizados entre 

1988 e 2004, verificaram-se algumas diferenças em relação aos resultados do nosso estudo.  
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Relativamente à amostra utilizada no estudo de Pedroso et al. (2006), esta diferia da do 

nosso estudo pois os recetores tinham idade ≥ 60 anos, entre 1988 e 2004, com um grupo 

controlo de muito maior dimensão que o nosso, já que englobava todos os recetores com                 

< 60 anos, nesse período de tempo. Como apenas abrangeu os TR entre 1988 e 2004, pode 

constituir uma amostra com distribuição bem diferente da nossa, já que, no nosso estudo, a 

partir de 2006, a percentagem de recetores idosos aumentou expressivamente, pelo que, o 

estudo prévio não incluiu uma grande proporção dos recetores idosos agora analisados. Uma 

idade ≥ 60 anos torna esta amostra bastante diferente da utilizada no nosso estudo, dado que, 

ao termos definido a idade mínima de 65 anos para o grupo idoso, o nosso grupo controlo 

engloba alguns recetores que se enquadrariam no grupo idoso apresentado por Pedroso et al. 

(2006).  

Não obstante estas diferenças, algumas conclusões podem ser retiradas, comparando os 

dois estudos. Assim, a idade média dos dadores do grupo idoso do estudo prévio era bastante 

inferior à verificada no nosso estudo (44.1 anos ± 17.2 vs 59.4 anos ± 11.2), o que corrobora a 

tendência atual de uma maior utilização de dadores com critérios expandidos e, portanto, 

necessariamente mais velhos que a média apresentada no estudo anterior. Por outro lado, as 

sobrevidas médias do grupo idosos e do grupo controlo não apresentavam diferença 

estatisticamente significativa, apesar de ter sido constatada uma tendência para um menor 

valor nos recetores idosos. Esta significância estatística já se verificou no nosso estudo, pelo que, 

confirma a tendência que havia sido apresentada. 

As diferenças no volume das amostras podem enviesar esta comparação, mas, na 

realidade, pode também tratar-se de uma confirmação da evolução do padrão do TR em doentes 

idosos.  

O limite mínimo de idade de 65 anos, para a amostra de recetores idosos deste estudo, e 

não de 60 anos como no estudo Pedroso et al. (2006) foi escolhido com base na atual tendência 

de aumento da idade de candidatos a TR, relativamente às últimas décadas, tal como      

Dempster et al. (2013) e outros autores têm vindo a relatar. No nosso centro, o número de 

recetores com ≥ 65 anos aceites para TR, nos últimos anos, tem vindo a aumentar, tal como 

verificado noutros centros, nomeadamente no descrito por Conception et al. (2016). 
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CONCLUSÃO 

Assim, tendo em conta as principais inferências do nosso estudo, a taxa de sobrevida dos 

recetores idosos no folllow-up ao 1- e 5 anos de 93.1% e 81.1%, respetivamente, e mesmo no 

follow-up total de 80,4%, bem como os excelentes resultados da sobrevida do enxerto no follow-

up de 1-, 5 anos e total de 97.8%, 95.7% e 93.5%, respetivamente, parecem resultados 

encorajadores para uma maior elegibilidade destes doentes para TR. 

Acresce que, os dois fatores preditores de prognóstico, identificados no grupo idoso, 

podem constituir potenciais alvos de intervenção com real influência na sobrevida do recetor 

idoso. Apesar de associados a uma menor sobrevida do que nos recetores do grupo controlo, é 

importante contrariar esta tendência e aproximar estes valores, por aumento da sobrevida do 

grupo idoso. Uma maior aceitação destes recetores para TR, com menor tempo possível de 

espera e menor duração de tratamento dialítico prévio, bem como estratégias que diminuam a 

rejeição aguda de enxerto ou minimizem o seu impacto no prognóstico (estudo de novos 

balanços entre a razão risco-benefício da imunossupressão, por exemplo) podem constituir 

pontos de partida para uma melhoria dos resultados nestes recetores.  
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