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Resumo 

 

Antes do aparecimento da terapia antirretroviral combinada (TARc), a infeção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (VIH) era considerada uma contraindicação à transplantação devido ao 

potencial risco de exacerbação da disfunção imune associada ao VIH no contexto de 

imunossupressão crónica. Contudo, avanços na TARc levaram a ensaios-piloto na área da 

transplantação em indivíduos VIH-positivo com infeção bem controlada que demonstraram 

resultados promissores.  

A transplantação em indivíduos VIH-positivo revelou, assim, ser uma opção terapêutica a 

considerar nesta população na medida em que a mesma permitiu, segundo estudos realizados até 

à data, bons resultados no que diz respeito à função do enxerto, controlo do VIH e sobrevida do 

recetor a curto e médio prazo, aumentando, desta forma, a qualidade de vida dos indivíduos 

transplantados.  

No entanto, esses mesmos estudos identificaram também desafios únicos à transplantação 

em indivíduos VIH-positivo, entre os quais se destacam: maiores taxas de rejeição aguda, atraso na 

função do enxerto, interações farmacológicas significativas entre antirretrovirais e fármacos 

imunossupressores e, ainda, novas oportunidades como é o caso do uso de dadores VIH-positivo.  

Deste modo, apesar da infeção pelo VIH ser considerada um estado de imunossupressão 

global, taxas de rejeição aguda mais altas que o esperado foram observadas nos primeiros ensaios-

piloto sobre transplantação nos indivíduos VIH-positivo. Tal facto parece ser influenciado por 

fatores intrínsecos ao recetor e pelo tratamento farmacológico, nomeadamente no que diz respeito 

à escolha dos agentes imunossupressores.  

Ainda no que diz respeito ao transplante entre indivíduos VIH-positivo existem riscos únicos 

a considerar, entre os quais: a superinfeção pelo VIH devida à transferência de vírus resistentes 

para indivíduos com infeção pelo VIH bem controlada, as infeções oportunistas em dadores VIH-

positivo ou ainda a baixa qualidade dos órgãos devido ao impacto que a infeção crónica pelo VIH 

tem na função orgânica. No entanto, estes riscos teóricos devem ser pesados considerando a 

morbimortalidade de permanecer na lista de espera e o benefício da transplantação na sobrevida 

do doente. 

Com o presente trabalho pretende-se abordar os avanços na área da transplantação de 

órgãos sólidos em indivíduos VIH-positivo procurando explorar-se, neste contexto, as 

particularidades clínicas e as considerações a ter no tratamento de um indivíduo VIH-positivo. 

Como fonte de informação para esta revisão foi usada a plataforma eletrónica PubMed 

tendo como base para a pesquisa as palavras-chave “solid organ transplantation” e “HIV”. 
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Adicionalmente, a pesquisa foi restringida a artigos com data de publicação entre 2010 e 2020. 

Apenas artigos com informações relevantes acerca dos principais tópicos abordados nesta revisão 

foram selecionados. 

 

Palavras-chave: Vírus da Imunodeficiência Humana; Transplantação de Órgãos Sólidos; 

Imunossupressão 
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Abstract 

Before the advent of the combined antiretroviral therapy (cART), infection by the Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) was considered a contraindication to transplantation due to the 

potential risk of exacerbation of the immune dysfunction associated to HIV infection in the context 

of chronic immunosuppression. However, advances in the cART led to pilot trials in the area of 

transplantation in HIV-infected individuals with well controlled infection that demonstrated 

promising outcomes. 

Transplantation in HIV-infected individuals has revealed to be a therapeutic option to 

consider in this population since it permits, according to several studies performed to date, good 

outcomes concerning graft function, HIV control and patient survival in the short and medium term, 

thus increasing quality of life in the transplanted individuals. 

Nevertheless, these same studies also identified unique challenges to transplantation in 

HIV-infected individuals including: increased acute rejection rates, delayed graft function, 

significant pharmacological interactions between antiretrovirals and immunosuppressants and 

even new opportunities as the use of HIV-positive donors. 

Therefore, although HIV infection is considered a state of global immunosuppression, acute 

rejection rates higher than expected were observed in the first pilot trials concerning 

transplantation in HIV-infected individuals. Such fact seems to be influenced by intrinsic factors to 

the recipient and by the pharmacological treatment particularly as regards the 

immunosuppressants’ choice. 

Still with regard to the transplantation between HIV-infected individuals there are 

particular risks to consider including: HIV superinfection due to transfer of resistant viruses to 

individuals with well controlled HIV infection, opportunistic infections in HIV-positive donors and 

low organ quality due to the impact that chronic HIV infection has on organic function. However, 

these theoretical risks must be weighed considering the morbidity and mortality of remaining in 

the waiting list and the benefits of the transplantation on patient survival. 

This review aims to address the advances in the area of solid organ transplantation in HIV-

infected individuals looking to explore, in this context, the clinical particularities and the 

considerations to have in the treatment of a HIV-positive individual. 

As source of information for this review it was used the electronic platform PubMed and 

the research was based on the following key words: “solid organ transplantation” and “HIV”. 

Additionally, the research was restricted to articles published within a time period from 2010 to 

2020. Only the articles containing relevant information regarding the main topics covered by this 

review were selected. 
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Abreviaturas 
 
DHT – Doença Hepática Terminal 

DRT – Doença Renal Terminal 

ICN – Inibidores da Calcineurina 

ImTOR – Inibidor do alvo da rapamicina em mamíferos 

IP – Inibidores da Protease 

ITRN – Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleósidos 

ITRNN – Inibidores da Transcriptase Reversa Não Nucleósidos 

MFM – Micofenolato de Mofetil 

SIDA – Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 

TAF – Tenofovir Alafenamida 

TARc – Terapia Antirretroviral 

TDF – Tenofovir Disoproxil Fumarato 

TOS – Transplantação de Órgãos Sólidos 

VHB – Vírus da Hepatite B 

VHC – Vírus da Hepatite C 

VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana 
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Introdução 

 

Antes do aparecimento da terapia antirretroviral combinada (TARc), os doentes infetados pelo 

vírus da imunodeficiência humana (VIH) não eram, normalmente, considerados para 

transplantação devido à incapacidade de mitigar a progressão da doença a eles subjacente e a 

preocupações quanto aos potenciais efeitos prejudiciais da imunossupressão sobre a carga viral e 

o estado imunitário.1-3   

Contudo, a introdução da TARc revolucionou o tratamento e prognóstico dos indivíduos VIH-

positivo ao reduzir, de forma significativa, as taxas de infeções oportunistas e de mortalidade 

associadas à síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA).4-6 Desta forma, a infeção pelo VIH 

passou de uma doença fatal para o que é hoje uma doença crónica tratável sendo a esperança de 

vida dos indivíduos VIH-positivo cada vez mais equiparável à da população em geral.5,7,8 

Consequentemente, os indivíduos VIH-positivo enfrentam hoje manifestações de doença 

orgânica terminal mais frequentemente do que na era pré-TARc incluindo doença hepática crónica, 

doença renal crónica, cardiomiopatia e doença pulmonar crónica avançada.1,7,9 Neste contexto, a 

transplantação de órgãos sólidos (TOS) tem-se assumido como uma ótima opção terapêutica nos 

indivíduos VIH-positivo com disfunção orgânica (mais comummente dos rins, fígado ou coração), 

com registo de resultados similares aos observados na população geral.9,10 Contudo, muitos 

doentes morrem enquanto aguardam pela disponibilidade de um órgão.8 

Apesar dos dados tranquilizadores, a transplantação em indivíduos VIH-positivo é ainda 

desafiante no que diz respeito a taxas potencialmente maiores de complicações infeciosas, rejeição 

aguda ou atraso na função do enxerto e a interações farmacológicas entre os agentes 

antirretrovirais e os agentes imunossupressores. Por estes motivos, a gestão do tratamento 

farmacológico da infeção pelo VIH nos indivíduos por ele afetados e que são sujeitos a 

transplantação é de importância central para assegurar a sobrevida do paciente e do enxerto.9,11  

 

Objetivos 

 

O objetivo principal desta revisão será abordar a evolução da TOS em indivíduos VIH-positivo 

desde que a mesma era considerada uma contraindicação na prática clínica à atualidade, dando 
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ênfase às particularidades clínicas e, acima de tudo, terapêuticas inerentes ao indivíduo infetado 

pelo VIH no contexto da transplantação.  

 

Metodologia 

 

Como fonte de informação para esta revisão foi usada a base de dados eletrónica PubMed 

utilizando “solid organ transplantation” e “HIV” como palavras-chave para a pesquisa. 

Adicionalmente, a pesquisa foi restringida a artigos com data de publicação entre 1 de janeiro de 

2010 e 1 de abril de 2020 abrangendo, no entanto, todo o tipo de artigos. Não foram colocadas 

restrições quanto à língua em que os artigos estavam escritos. 

Subsequentemente, os artigos obtidos à data da pesquisa (N=271) foram selecionados 

tendo em conta, em primeira instância, os respetivos títulos e resumos (N=39) e, em segunda 

instância, a disponibilidade da totalidade do texto do artigo (N=33). Assim, apenas foram 

selecionados artigos disponíveis contendo palavras-chave no título e/ou resumos com informação 

aparentemente relevante que fosse de encontro aos objetivos desta revisão.  

 

Transplantação de Órgãos Sólidos em indivíduos infetados pelo 

Vírus da Imunodeficiência Humana 

 

No passado, a infeção pelo VIH era considerada uma contraindicação absoluta à TOS sendo uma 

das maiores preocupações o facto de o uso concomitante de agentes imunossupressores poder 

conduzir à progressão da doença e a um subsequente desperdício de órgãos.8,9,12 Antes da 

implementação da TARc, a sobrevida dos pacientes VIH-positivo que recebiam um transplante de 

órgão era inferior à dos indivíduos VIH-negativo e o procedimento não era globalmente 

realizado.10,12,13 

Contudo, com a introdução da TARc, os resultados da TOS nos indivíduos VIH-positivo com 

doença orgânica terminal revelaram-se excelentes quanto à sobrevida, tornando obsoletas as 

questões éticas e médicas que inicialmente se levantaram. Tais dados conduziram à aceitação de 

indivíduos VIH-positivo como recetores de órgãos tanto de dadores VIH-positivo como VIH-
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negativo.9,10,14 Por conseguinte, um número cada vez maior de indivíduos VIH-positivo é elegível, 

hoje em dia, para TOS.8,15 

Todavia, para que os indivíduos VIH-positivo possam constar da lista de espera para TOS, os 

mesmos deverão cumprir critérios gerais de inclusão entre os quais se destacam: contagem de 

células CD4+ superior a 200 células/mm³ (>100 células/mm³ no caso da transplantação hepática 

por linfopenia devida ao hiperesplenismo em doentes com fígado cirrótico) e supressão da carga 

viral do VIH (<50 cópias/mL). Adicionalmente, qualquer caso de doença oportunista ativa 

relacionada com a SIDA deve ser tratado antes da transplantação. A título excecional, têm sido 

admitidos a TOS doentes não suprimidos com hepatotoxicidade à TARc , assumindo que se espera 

supressão viral no período pós-transplante.9,16 Já doentes com história de infeções oportunistas ou 

neoplasias para as quais os tratamentos atuais são subótimos (p.e., leucoencefalopatia multifocal 

progressiva, criptosporidiose crónica, infeções fúngicas sistémicas multirresistentes, linfoma 

primário do sistema nervoso central e sarcoma visceral de Kaposi) são normalmente excluídos da 

transplantação.3,15,17 Por fim, os candidatos a TOS devem apresentar também uma avaliação 

psiquiátrica favorável sendo excluídos doentes que consumam de forma ativa álcool ou drogas.18 

Atualmente, os indivíduos VIH-positivo são, em alguns países, considerados possíveis dadores 

de órgãos. Nos Estados Unidos da América, em 2015, o HIV Organ Policy Equity (HOPE) Act passou 

a permitir a transplantação de órgãos de dadores VIH-positivo para recetores também VIH-positivo 

num contexto de ensaios clínicos.5,9 O objetivo foi o de aumentar o número de órgãos disponíveis 

para recetores VIH-positivo, já que estes representam uma população mais vulnerável com maior 

mortalidade na lista de espera.10,14 No entanto, tal facto pode ser benéfico quer para indivíduos 

VIH-positivo como para indivíduos VIH-negativo pois permite, em ambos os casos, um acesso mais 

precoce à transplantação.5,14,19 Além disso, questões relevantes como o número reduzido de 

dadores de órgãos e o desenvolvimento de esquemas terapêuticos eficazes contra a infeção pelo 

VIH permitiram iniciar discussão quanto à possibilidade de se proceder a TOS de indivíduos VIH-

positivo para indivíduos VIH-negativo.9 

Contudo, existem riscos a considerar na TOS de um indivíduo VIH-positivo para outro 

igualmente infetado. Entre esses riscos destacam-se: a superinfeção pelo VIH do dador para o 

recetor, as infeções oportunistas ocultas nos dadores VIH-positivo e a reduzida qualidade dos 

órgãos devido ao impacto da infeção crónica pelo VIH sobre a função orgânica.7 

No que diz respeito à superinfeção pelo VIH sabe-se que esta pode ocorrer perante a 

transmissão de uma estirpe distinta, resistente e dominante de VIH de um determinado dador para 

um recetor VIH-positivo cuja TARc não suprime o vírus do dador. Tal circunstância pode 



 

4 
 

potencialmente conduzir a uma replicação viral descontrolada, desregulação imunológica e a 

infeções oportunistas subsequentes.14,20 Assim, possíveis fatores que podem influenciar a 

ocorrência de superinfeção pelo VIH incluem o tamanho do inóculo viral, se um vírus latente e/ou 

resistente pode ou não ser transmitido e como é que a imunossupressão e a TARc podem modular 

isso.16 Neste contexto, torna-se crítica uma seleção cuidadosa do dador e a monitorização do 

recetor.14 Se os doentes apresentarem viremia persistente pelo VIH, testes de resistência devem 

ser realizados de forma a determinar as opções de tratamento.21 

Ademais, são necessários mais estudos por um lado para perceber qual é o risco de transmissão 

do VIH de um dador VIH-positivo para um recetor VIH-negativo no âmbito da TOS e, por outro lado, 

para perceber que impacto a TARc preventiva poderá ter na diminuição do risco de infeção.10 No 

entanto, estes riscos teóricos devem ser sempre pesados tendo em conta a morbimortalidade de 

permanecer na lista de espera e o benefício que a transplantação pode ter na sobrevida.7 

Por fim, uma preocupação que surgiu perante a TOS em doentes VIH-positivo foi também a de 

a adição de imunossupressão a um doente já imunossuprimido poder conduzir a um risco 

aumentado de neoplasias. Contudo, a incidência destas neste contexto e nesta população não 

parece ser significativamente diferente da observada nos indivíduos VIH-negativo.3 Além do mais, 

não existem, ainda, linhas de orientação diferentes quanto ao despiste sistemático de neoplasias 

associadas ao VIH quando comparada a população VIH-positivo transplantada com a não 

transplantada.17 

Apesar destas problemáticas, um benefício inesperado observado na TOS entre indivíduos VIH-

positivo foi o uso de órgãos de dadores mortos que tinham um resultado falso-positivo de infeção 

pelo VIH, órgãos estes que teriam sido previamente descartados.16,21 

Até hoje, os principais procedimentos de transplante realizados nestes doentes têm consistido 

nos transplantes renais ou hepáticos, com poucos dados reportados no âmbito da transplantação 

de outros órgãos sólidos.5,12 

 

Transplantação renal 

 

Comparativamente à população em geral, os indivíduos VIH-positivo têm um risco acrescido de 

doença renal terminal (DRT).11,12 Apesar da TARc ter reduzido significativamente a incidência de 

nefropatia associada ao VIH, que era uma das principais causas de DRT na era pré-TARc, a 

prevalência geral de doença renal tem continuado a aumentar entre os doentes VIH-positivo.9,22 
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Alguns fatores que podem explicar o risco persistentemente elevado ainda observado nesta 

população incluem uma TARc inadequada, a potencial toxicidade renal de certos agentes 

antirretrovirais e exposição prolongada à mesma, coinfeções víricas crónicas e a crescente 

incidência de diabetes mellitus e hipertensão neste grupo populacional.3,8,9 

Quando em terapia de substituição renal, os indivíduos VIH-positivo demonstram um 

prognóstico pior do que a população VIH-negativo devido, em parte, ao facto de estarem sujeitos 

a diálise durante maiores períodos de tempo e ao acesso inadequado ao transplante.9,19 Além do 

mais, a transplantação renal, quando comparada com a diálise, oferece um benefício claro na 

sobrevida dos indivíduos VIH-positivo.23 Tais dados, assim como os resultados satisfatórios 

advindos deste procedimento nos indivíduos VIH-positivo, justificam o crescente uso da 

transplantação renal como tratamento da DRT.9,16 Deste modo, a diálise deve ser vista apenas como 

uma ponte para a transplantação renal já que esta última tem demonstrado ser uma prática segura, 

associada a melhor prognóstico e a maior qualidade de vida nos indivíduos VIH-positivo do que a 

hemodiálise contínua.7 

Todavia, apesar dos resultados favoráveis no que diz respeito à sobrevida do enxerto e dos 

doentes VIH-positivo após a transplantação e do facto da infeção pelo VIH ser considerada um 

estado geral de imunossupressão, verificou-se uma taxa de rejeição aguda superior nos mesmos 

quando comparada com a dos indivíduos VIH-negativo.11,17 Tal facto poderá ser explicado pelas 

interações farmacológicas potenciais entre os agentes imunossupressores [nomeadamente os 

inibidores da calcineurina (ICN)] e fármacos antirretrovirais mediados pelo sistema do citocromo 

P450. Duas classes da TARc, os inibidores da transcriptase reversa não nucleósidos (ITRNN) e os 

inibidores da protease (IP), são indutores e inibidores do sistema do citocromo P450, 

respetivamente, o qual está simultaneamente envolvido no metabolismo de ICN e de 

glucocorticoides. Desta forma, o uso concomitante de ITRNN ou de IP, ao alterar os níveis mínimos 

dos imunossupressores, pode aumentar o risco de rejeição aguda e afetar, a longo prazo, a 

sobrevida do enxerto de forma negativa.9,13,24 Por outro lado, também a própria desregulação do 

sistema imune inato inerente à infeção pelo VIH parece ser contribuidora para um maior risco de 

rejeição.15,25 

Porém, o uso generalizado de inibidores da integrase nos indivíduos VIH-positivo 

transplantados, como o raltegravir e o dolutegravir, que não interferem no metabolismo dos 

imunossupressores, pode limitar a futura ocorrência de rejeição aguda na população VIH-positivo.9  

Até hoje, um dos maiores ensaios publicados no âmbito da transplantação renal envolveu 150 

recetores VIH-positivo de órgãos de dadores VIH-negativo, tendo-se verificado que, ao primeiro e 
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terceiro anos após o procedimento, as taxas de sobrevida do doente eram respetivamente de 

94,6% e 88,2%. Por outro lado, as taxas de sobrevida do enxerto situaram-se nos 90,4% e 73,7% 

respetivamente. Tais resultados foram superiores aos observados em recetores VIH-negativo com 

mais de 65 anos de idade e ligeiramente inferiores aos registados na globalidade dos recetores de 

transplante renal. Contudo, para os mesmos timings, maiores taxas de rejeição aguda foram 

verificadas nos doentes VIH-positivo (31% e 41%, respetivamente).9,12,16 

Ademais, anteriormente, não se sabia se o VIH podia infetar enxertos renais no contexto de 

TARc e carga viral indetetável (pré-requisitos para o transplante). No entanto, um pequeno estudo 

em recetores VIH-positivo estabeleceu, através de biópsias, que o VIH é, de facto, capaz de provocar 

uma infeção direta do enxerto renal mesmo na ausência de viremia detetável e formulou a hipótese 

de esta infeção poder assumir um papel no risco aumentado de rejeição aguda nos indivíduos VIH-

positivo. Contudo, até hoje, nenhuma solução surgiu no âmbito da prevenção da infeção direta dos 

enxertos renais pelo VIH.9,11,19 

No que diz respeito à transplantação renal com dadores vivos sabe-se que esta está associada 

a melhores resultados na população geral do que a transplantação renal com dadores mortos. No 

entanto, no caso da transplantação renal com indivíduos VIH-positivo como dadores vivos, dúvidas 

teóricas foram colocadas quanto ao facto de, mesmo perante uma infeção pelo VIH bem controlada 

pela TARc, a doença renal associada à mesma poder comprometer a função renal remanescente do 

dador. Contudo, não existem ainda dados suficientes para confirmar ou refutar tais afirmações. 

Poderia ser argumentado que, caso não houvesse evidência de doença renal associada ao VIH 

prévia ao transplante e os dadores permanecessem em TARc após a doação, o compromisso da 

função renal associado ao VIH seria improvável.7,10 

 

Transplantação hepática 

 

Nos indivíduos VIH-positivo, a doença hepática terminal (DHT) está principalmente relacionada 

com a hepatite crónica induzida pelos vírus das hepatites B (VHB) e C (VHC), a esteatohepatite 

alcoólica, a hepatopatia tóxica por fármacos (p.e. antirretrovirais) e o abuso de substâncias 

(sobretudo álcool).9,12,16 

Devido à partilha de vias de infeção comuns, o VIH coexiste frequentemente com o VHB e VHC, 

os quais parecem levar a uma progressão acelerada para cirrose em doentes coinfetados.1,13,21 

Neste sentido, a prevalência e mortalidade da DHT nos indivíduos VIH-positivo têm-se apresentado 
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progressivamente superiores às da população em geral. Uma vez progredindo para DHT, os 

indivíduos VIH-positivo são menos propensos a receber um transplante hepático e apresentam uma 

mortalidade superior na lista de espera para o mesmo quando comparados com doentes VIH-

negativo também com DHT.9,26 

Todavia, no que diz respeito aos resultados da transplantação hepática verificou-se que as taxas 

de sobrevida do enxerto e do doente VIH-positivo sem hepatite viral crónica concomitante e dos 

indivíduos VIH-positivo com coinfeção VIH/VHB eram similares às observadas em recetores VIH-

negativo. Por outro lado, a coinfeção VIH/VHC foi associada a piores resultados no que diz respeito 

às taxas de rejeição aguda do transplante e de sobrevida do paciente e do enxerto.9,27,28 

A recorrência da infeção pelo VHC após transplantação hepática é um conhecido fator de risco 

para sobrevida reduzida nos indivíduos VIH-positivo; contudo, o uso generalizado e altamente 

eficaz de antivíricos de ação direta anti-VHC podem, num futuro próximo, reduzir o efeito 

prejudicial do VHC como fator de risco quer para a ocorrência de DHT quer para a falência da 

transplantação nos recetores VIH-positivo.9 

Para lá da DHT, o carcinoma hepatocelular é também uma indicação para transplantação 

hepática nos indivíduos VIH-positivo, sendo a incidência do mesmo maior nesta população que na 

população global. Além do mais, no contexto do VIH, esta doença é caracterizada por um curso 

mais agressivo e letal com uma eficácia do tratamento médico inferior à registada nos indivíduos 

VIH-negativo.3,9,28 Todavia, estudos demonstram a utilidade da transplantação no tratamento do 

carcinoma hepatocelular nos doentes VIH-positivo mediante uma seleção cuidadosa dos mesmos 

nomeadamente no que diz respeito aos fatores de risco para recorrência da infeção pelo VHC.3  

Já no caso da transplantação hepática com dadores vivos, a mesma tem constituído uma prática 

controversa desde o seu início quer por causa dos riscos significativos que o dador enfrenta, entre 

os quais morbimortalidade considerável, quer devido ao facto de serem ainda desconhecidos os 

efeitos da infeção pelo VIH e da TARc na regeneração do fígado. Contudo, perante as novas 

terapêuticas antirretrovirais e anti-VHC, tal prática poderá ser explorada como uma alternativa à 

transplantação com dadores mortos.7,27 

 

Transplantação cardíaca 

 

Comparativamente à população em geral, os doentes VIH-positivo são também mais propensos 

a desenvolver doenças cardiovasculares como cardiomiopatias, doença arterial coronária, 
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miocardite, cardiomegalia e neoplasias, representando estas importantes causas de 

morbimortalidade nesta população.1,16 A insuficiência cardíaca parece ser mais frequente nos 

indivíduos VIH-positivo do que nos VIH-negativo mas dados concretos quanto à incidência de 

insuficiência cardíaca terminal não existem ainda para a população VIH-positivo.9  

A transplantação cardíaca é o tratamento de eleição, a longo prazo, nos sujeitos com doença 

cardíaca terminal não existindo, de momento, outra opção terapêutica disponível. Neste sentido, 

estudos recentes avaliaram e compararam os resultados deste procedimento em doentes VIH-

positivo e VIH-negativo não tendo sido observadas, até à data, diferenças significativas entre as 

sobrevidas do paciente e do enxerto de cada um destes grupos. Contudo, tais dados encontram-se 

limitados apenas a alguns casos de estudo observacionais.1,9,29 

Ademais, muitos centros de transplante permanecem ainda relutantes em realizar 

transplantação cardíaca nesta população devido aos riscos aumentados de rejeição, infeções, 

reativação do VIH por imunossupressores e a interações farmacológicas significativas.1,9 

 

Outros tipos de transplantação 

 

Até recentemente, a transplantação pulmonar não era também considerada em doentes VIH-

positivo.29 Contudo, dados limitados, mas aparentemente promissores, quanto aos resultados da 

transplantação pulmonar e pancreática têm surgido, sendo crucial, nestas circunstâncias, uma 

seleção cuidadosa dos doentes e um adequado acompanhamento dos mesmos.5,23,30 

No entanto, apesar destes avanços, a seropositividade para o VIH permanece uma 

contraindicação relativa à transplantação pulmonar segundo as guidelines da Sociedade 

Internacional para a Transplantação Cardíaca e Pulmonar.29 Neste sentido, mais estudos e 

avaliações sistemáticas serão necessários para determinar a segurança desta prática.5 

 

Agentes imunossupressores na Transplantação de Órgãos Sólidos 

 

Muito do sucesso da TOS depende do uso apropriado de agentes imunossupressores. 

Idealmente, estes fármacos deverão suprimir, de forma eficaz, a resposta aloimune mas, ao mesmo 

tempo, não deverão estar associados a um risco excessivo de infeções e neoplasias ou a toxicidades 

farmacológicas. Infelizmente, apesar de ter ocorrido uma expansão drástica do repertório 
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imunossupressor nas últimas décadas, a gestão destes fármacos permanece desafiante devido aos 

seus intervalos terapêuticos estreitos e às múltiplas interações farmacológicas que apresentam.9 

Os agentes imunossupressores são necessários na TOS para a indução e manutenção a longo 

prazo da imunossupressão e para tratamento da rejeição aguda.9 Contudo, os esquemas ideais quer 

para indução como para manutenção da imunossupressão nos recetores de transplante VIH-

positivo não estão ainda definidos. No caso particular da imunossupressão de manutenção esta 

compreende, muitas vezes, três agentes: corticosteroides, um agente antiproliferativo como o 

micofenolato de mofetil (MFM) ou a azatioprina e um ICN como o tacrolimus ou ciclosporina.4,5,17 

 

Glucocorticoides 

A administração de glucocorticoides, como a prednisona, está associada a um rápido 

declínio do número de células T circulantes devido à inibição de citocinas proinflamatórias e à 

indução de apoptose e redistribuição das células T.  Assim, esta classe farmacológica apresenta 

um leque vasto de efeitos imunossupressores, o que a torna adequada na indução e 

manutenção da imunossupressão e no tratamento da rejeição aguda.9,21 

Contudo, determinadas preocupações levantam-se no que diz respeito ao uso de 

corticoides, particularmente em altas doses e/ou a longo prazo, entre as quais os seus 

conhecidos efeitos laterais adversos como as infeções, eventos psiquiátricos e anormalidades 

metabólicas (p.e. hipertensão, dislipidemia, diabetes, osteoporose e obesidade). Tais efeitos 

podem afetar negativamente os resultados da TOS a curto e longo prazo nos recetores.9,21  

 

Anticorpos depletores de células T 

Esta classe farmacológica inclui o alemtuzumab e as globulinas antitimocíticas 

correspondendo, estas últimas, a anticorpos animais policlonais cuja administração está 

principalmente associada à depleção de células T, embora apresentem também efeitos na 

indução da apoptose de células B, na função de células dendríticas e na modulação de 

moléculas de adesão e recetores de citocinas.9,29  

No contexto da TOS, estas globulinas são frequentemente usadas como agentes na indução 

da imunossupressão e no tratamento da rejeição aguda resistente a esteroides nos recetores 

VIH-positivo. No entanto, o sucesso no tratamento da rejeição aguda deve ser ponderado tendo 

em conta o risco infecioso aumentado resultante das reduções marcadas e duradouras na 

contagem de células CD4.4,21,29 
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O alemtuzumab é um anticorpo monoclonal humano, anti-CD52, usado também 

normalmente na terapia de indução, apesar de constituir um esquema alternativo às globulinas 

antitimocíticas.9 

 

Antagonistas do recetor da interleucina-2 

O basiliximab é um anticorpo monoclonal, anti-CD25, cujo mecanismo de ação consiste na 

inibição da proliferação e diferenciação das células T.29  

No contexto da TOS, este agente usa-se predominantemente na indução de 

imunossupressão em recetores de transplantes renais com baixo risco para rejeição aguda e 

em recetores de transplantes hepáticos que precisam de evitar ou reduzir a dose de um agente 

imunossupressor (como um corticoide ou ICN).9,17 

Em termos práticos, o uso deste agente tem sido associado a uma incidência menor de 

atraso na função do enxerto bem como a um aumento da sobrevida do mesmo e, ainda, a uma 

aparente maior sobrevida do recetor comparativamente à ausência de terapia de indução.29 

 

Inibidores da calcineurina 

Os ICN - ciclosporina e tacrolimus - são os pilares da imunossupressão de manutenção 

sendo que a introdução dos mesmos na prática clínica melhorou significativamente a taxa de 

sobrevida do enxerto ao prevenir a rejeição. Ambos os fármacos, através de diferentes 

mecanismos, inibem a calcineurina e, consequentemente, regulam por feedback negativo a IL-

2, TNF-α, interferão-γ, ligando CD40 e muitas outras citocinas.9,26 

O efeito adverso mais preocupante nos ICN é, no entanto, a nefrotoxicidade que se pode 

desenvolver por duas vias diferentes. A primeira via está relacionada com lesão endotelial e é 

potencialmente reversível, ao passo que a segunda, secundária a fibrose intersticial, é 

irreversível.9 Apesar da ciclosporina apresentar alguma atividade anti-VIH, o ICN de eleição é o 

tacrolimus devido aos baixos riscos de rejeição aguda e perda do enxerto que este apresenta 

face aos da ciclosporina.16,21,25 

 

Antimetabolitos 

A azatioprina e o MFM são inibidores de purinas que atuam no sentido de impedir a síntese 

de DNA sendo ambos usados no tratamento imunossupressor de manutenção. A azatioprina, 
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face ao MFM, tem um uso mais limitado devido às toxicidades hematológica e hepática que 

apresenta. Para além disso, o MFM é um agente antiproliferativo mais potente e seletivo para 

células B e T do que a azatioprina pelo que pode, desta forma, ser mais eficaz na prevenção de 

rejeição nesta população de alto risco.9,21 

Apesar do MFM apresentar também alguma hepatotoxicidade, o seu uso não foi ainda 

associado à ocorrência de patologias malignas tendo, inclusive, já demonstrado suprimir a 

replicação do VIH, especialmente quando combinado com inibidores da transcriptase reversa 

nucleosídeos (ITRN) como o abacavir.4,9,21 

 

Inibidores mTOR 

Os inibidores do alvo da rapamicina em mamíferos (ImTOR) são fármacos de uso alternativo 

na imunossupressão de manutenção sendo frequentemente usados em indivíduos sujeitos a 

TOS que apresentam toxicidades relacionadas com o uso de ICN.4,9 

Esta classe farmacológica apresenta efeitos imunossupressores e antiproliferativos sendo 

o sirolimus e o everolimus os principais fármacos. Efeitos adversos comuns associados ao uso 

destes fármacos incluem edema, trombocitopenia e dislipidemia.9 Contudo, o sirolimus parece 

aumentar a atividade anti-vírica do enfuvirtida, efavirenz e dos inibidores CCR5, sugerindo um 

papel potencial para o uso de ImTOR nos casos de resistência transmitida por via de um 

transplante.4,5,21 Adicionalmente, este agente parece ser ativo contra o sarcoma de Kaposi, uma 

consideração a ter no tratamento imunossupressor de indivíduos que se apresentem com esta 

lesão.3,4,15 

 

Belatacept 

O belatacept é uma proteína de fusão que bloqueia a coestimulação de células T e que tem 

demonstrado resultados promissores, a curto e a longo prazo, nos recetores de transplantes 

renais tendo, nesta população, aprovação como imunossupressor de manutenção já que 

resulta em ganhos significativamente superiores na taxa de filtração glomerular quando 

comparado com os ICN.5,9 Ademais, o potencial baixo de interações farmacológicas 

conjuntamente com a atividade antivírica adicional contra o VIH fazem, deste agente, uma 

alternativa a considerar face ao uso de ICN e ImTOR no período pós-transplante.21 

Contudo, o uso de belatacept tem sido associado a um risco aumentado de doença 

linfoproliferativa pós-transplante, envolvendo sobretudo o sistema nervoso central. Recetores 
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sem imunidade para o vírus Epstein-Barr estão a um risco particularmente aumentado pelo que 

o uso deste fármaco está contraindicado nestes indivíduos ou noutros cujo estado serológico 

para este vírus seja desconhecido.9 

 

Gestão da Terapia Antirretroviral na Transplantação de Órgãos Sólidos 

 

A carga viral e a contagem de células CD4 são marcadores da resposta à TARc e da progressão 

da infeção pelo VIH usados há décadas. O objetivo da TARc é alcançar e manter uma supressão 

duradoura da carga viral, abaixo do nível de deteção dos testes comerciais. Em paralelo à supressão 

da viremia, espera-se ainda que ocorram aumentos na contagem de células CD4.5 Contudo, doentes 

que não tomem de forma apropriada ou consistente a TARc estão em risco aumentado de 

desenvolver estirpes do VIH resistentes à mesma, sendo a gestão destes casos feita com recurso a 

esquemas de segunda e terceira linha.5,19 

No contexto da TOS, a gestão da TARc pode, no entanto, ser desafiante devido às múltiplas 

interações farmacológicas e toxicidades cumulativas com os imunossupressores, não sendo ainda 

conhecido o esquema ideal de TARc a implementar.4,9,13 

Todos os indivíduos VIH-positivo candidatos à TOS e que são posteriormente sujeitos à mesma 

devem estar numa TARc estável e ter uma carga viral<50 cópias/mL. Contudo, não é infrequente 

que recetores VIH-positivo tenham de alterar a sua TARc para prevenir ou gerir interações 

farmacológicas, efeitos laterais e toxicidades.9,16  

Geralmente, os recetores VIH-positivo encontram-se sob regimes antirretrovirais que 

consistem, mais frequentemente, num esquema de dois ITRN e um terceiro fármaco de uma das 

seguintes três classes farmacológicas: um inibidor da integrase, um IP ou um ITRNN. A maioria dos 

esquemas de primeira linha inclui, no entanto, o inibidor da integrase como terceiro agente 

farmacológico.9,18 Assim, a seleção do esquema terapêutico para um determinado doente deve ser 

guiada por fatores como a toxicidade (sobretudo renal), a eficácia virológica, a frequência da 

dosagem, as comorbilidades do recetor, as interações farmacológicas potenciais, os resultados de 

testes de resistência e, por fim, o custo. Recomenda-se, no entanto, a consulta de um clínico 

especialista no VIH para avaliar a necessidade e tipos de alterações a fazer na TARc.5,9 

No que diz respeito à classe dos ITRN, tanto o tenofovir disoproxil fumarato (TDF) como os 

emtricitabina, abacavir e lamivudina são fármacos usados na TOS que não são metabolizados pelo 

sistema do citocromo P450 pelo que não são esperadas interações destes agentes com 
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imunossupressores. Além disso, as combinações TDF/emtricitabina e abacavir/lamivudina 

apresentam perfis de segurança favoráveis.9,18 Contudo, o TDF está associado a disfunção renal e a 

administração simultânea do mesmo com ICN ou sirolimus, isto é, imunossupressores também 

associados a nefrotoxicidade, pode resultar num efeito sinérgico prejudicial à função renal.9,31 Além 

do mais, este mesmo fármaco encontra-se associado a um potencial risco aumentado de 

osteoporose em recetores de esteroides por perda de densidade mineral óssea.9 

Apesar de haver maior experiência clínica com o TDF ou abacavir na TOS, recomenda-se o uso 

de tenofovir alafenamida (TAF) com emtricitabina em recetores de transplantes. Tal deve-se à 

similar eficácia virológica do TAF relativamente ao TDF e às menores toxicidades óssea e renal.9,21 

Acresce ainda que o uso dos antirretrovirais tenofovir e lamivudina ou emtricitabina é benéfico na 

coinfeção VIH/VHB e em dadores VHB-positivo já que apresentam atividade anti-VHB, o que torna 

esta classe farmacológica uma opção apelativa no contexto da TOS.4,16,21 

O terceiro fármaco do esquema de TARc a ser adotado nos indivíduos VIH-positivo que são 

submetidos a TOS deve ser um inibidor da integrase, como por exemplo, o dolutegravir ou 

raltegravir.9 Ambos os fármacos não interferem com a família do citocromo P450 pelo que têm um 

potencial baixo de interações farmacológicas com imunossupressores.24,32 Contudo, ainda que 

ambos os fármacos sejam bem tolerados, o dolutegravir apresenta uma maior barreira genética ao 

desenvolvimento de farmacorresistência quando comparado com o raltegravir, além ainda de ter 

apresentado, até há pouco tempo, a vantagem de ser administrado numa só dosagem diária.4,21,30 

Numa nota à parte, o dolutegravir parece interferir na excreção de creatinina conduzindo a um 

aumento artefactual dos níveis séricos desta que podem ser confundidos com patologia renal.16 

Recentemente, um inibidor da integrase de segunda geração, bictegravir, foi aprovado no 

tratamento de indivíduos VIH-positivo.  Este agente é caracterizado por poucas interações 

farmacológicas e pode ser considerado no tratamento de recetores VIH-positivo na TOS. Contudo, 

escassos dados quanto ao uso deste fármaco nesta população estão disponíveis.9,16 

Entre os inibidores da integrase, o elvitegravir é uma exceção já que requer um reforço 

farmacocinético – o cobicistato – para atingir níveis plasmáticos terapêuticos. O cobicistato, cuja 

função é análoga à do ritonavir, é um forte inibidor duma enzima da família do citocromo P450, a 

qual é fundamental ao metabolismo de ICN, ImTOR e esteroides. Deste modo, a coadministração 

de cobicistato resulta numa maior exposição a estes imunossupressores e a um consequente risco 

aumentado de toxicidade, o qual conduz, por sua vez, à necessidade de reduzir doses e alargar 

intervalos entre as mesmas.32 Desta forma, a combinação elvitegravir-cobicistato não está indicada 

na gestão do VIH em recetores submetidos a TOS.9,16,21 
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Para além disso, as classes antirretrovirais dos IP e ITRNN apresentam também fármacos com 

interações farmacológicas significativas com imunossupressores, como os ICN e os ImTOR, já que 

interferem com o metabolismo dos mesmos ao nível da família do citocromo P450.9,11,27 

Neste seguimento, o uso de IP tem sido associado a um maior risco de rejeição aguda, de perda 

de enxerto e de morte do que o associado a esquemas sem IP dificultando, assim, a gestão pós-

transplante.9,27 Desta forma, a TARc baseada em IP deve ser evitada no caso de TOS procurando 

substituí-la por regimes que envolvam inibidores de fusão, inibidores CCR5 ou inibidores da 

integrase.5,11 Se um doente não puder, no entanto, trocar para um esquema sem IP, torna-se 

necessário um ajuste da dose dos imunossupressores bem como uma monitorização frequente dos 

níveis plasmáticos para evitar uma exposição farmacológica inadequada e riscos subjacentes à 

mesma.21,27 

Os ITRNN são uma classe de antirretrovirais que incluem fármacos como o efavirenz, 

nevirapina, etravirina, rilpivirina e doravirina. No que diz respeito aos três primeiros estes são 

conhecidos indutores da família do citocromo P450 pelo que, a administração destes, pode 

conduzir a níveis subterapêuticos de ICN, de ImTOR ou da prednisona.4,9,16 Já os fármacos rilpivirina 

e doravirina não parecem interferir significativamente com esta família.21,31 Contudo, a absorção 

de rilpivirina é reduzida com o uso concomitante de inibidores da bomba de protões, classe esta 

que é frequentemente prescrita aos recetores da TOS, ao passo que interações entre o doravirina 

e o sirolimus ou tacrolimus não podem ser excluídas de momento. Por estas razões, fármacos 

pertencentes à classe dos ITRNN não devem ser parte integrante de esquemas antirretrovirais em 

recetores de TOS. No entanto, caso tenham de ser usados, prefere-se o rilpivirina devido ao risco 

inferior que este apresenta de interações com imunossupressores, desde que o doente não esteja 

a fazer inibidores da bomba de protões. 9 

Dentro dos agentes antirretrovirais temos ainda a considerar os inibidores CCR5, entre os quais 

o maraviroc, e os inibidores de fusão como o enfuvirtida. No caso particular do maraviroc, este 

fármaco tem demonstrado poucas interações com imunossupressores podendo, por isso, permitir 

uma potencial redução da taxa de rejeição do enxerto. Contudo, os dados quanto ao uso deste 

agente são também ainda limitados.4,16,21 Já o enfuvirtida não é também metabolizado nem 

interfere com o sistema do citocromo P450 pelo que não são igualmente expectáveis interações 

com a imunoterapia. Além disso, este fármaco demonstrou apresentar um efeito sinérgico com os 

ImTOR ao nível da sua atividade antirretroviral.30 

Antirretrovirais injetáveis de longa duração de ação poderão também estar disponíveis nos 

próximos anos. Apesar destas formulações poderem aumentar a adesão terapêutica do doente e a 
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qualidade de vida do mesmo, o seu uso em recetores de transplantes levanta questões quanto à 

dificuldade de descontinuação destes fármacos na eventualidade de toxicidade ou interações 

farmacológicas.9 

Espera-se, num futuro próximo, o desenvolvimento de novos fármacos, coformulações, 

agentes injetáveis de longa duração de ação ou até mesmo de novas classes de antirretrovirais. Por 

conseguinte, é possível que as indicações atuais para a terapêutica antirretroviral nos doentes 

transplantados se tornem obsoletas nos próximos anos.9 

 

Tratamento da coinfeção pelos Vírus da Imunodeficiência Humana e da Hepatite C 

 

Nos doentes com coinfeção VIH/VHC, o VHC assume um curso mais virulento com um risco 

aumentado de fibrose, doença hepática descompensada e morte quer pré como pós-transplante. 

Além disso, esta população coinfetada apresenta um maior risco de neoplasias relacionadas com o 

vírus pelo que é crítica a avaliação e monitorização regular destes doentes.16 

Desta forma, a coinfeção VIH/VHC afeta negativamente os resultados da TOS, tanto a nível da 

transplantação hepática como da transplantação renal, no que diz respeito às sobrevidas do 

enxerto e do doente, já que está associada a uma recorrência mais agressiva da infeção pelo VHC, 

rejeição aguda e sépsis.4,5,27 O facto de estes resultados serem comparativamente inferiores 

àqueles verificados em doentes monoinfetados com o VIH, sugere que o VHC é um preditor 

independente de pior sobrevida do doente e do enxerto no contexto da transplantação. Múltiplos 

mecanismos para estes resultados foram propostos incluindo a desregulação imune associada ao 

VIH e a translocação intestinal microbiana aumentada. Perante estas circunstâncias, propôs-se a 

hipótese de a erradicação do VHC poder levar a uma melhoria dos resultados observados na TOS 

em doentes com coinfeção VIH/VHC.4,16,33 

Neste contexto, até há relativamente pouco tempo, o tratamento padrão da infeção pelo VHC 

usado nos recetores de transplante coinfetados, antes do mesmo, consistia em esquemas 

terapêuticos baseados em interferão. Contudo, estes esquemas, além de moderadamente eficazes, 

apresentam efeitos laterais significativos. Ademais, o uso de interferão no período pós-

transplantação não está recomendado já que este se encontra associado à perda do enxerto, a qual 

resulta do efeito imunoestimulatório exercido e consequente risco de rejeição aumentado.4 

No entanto, o surgimento e respetivas segurança e eficácia dos esquemas baseados em 

antivíricos de ação direta livres de interferão revolucionaram o tratamento da infeção pelo VHC em 
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recetores coinfetados sendo, porém, ainda incerto o timing ideal para tratar o VHC (antes ou 

imediatamente após o transplante) nos candidatos a TOS.21,27 

No âmbito da transplantação hepática, o tratamento do VHC antes da transplantação tem 

quatro objetivos: prevenir a infeção do fígado transplantado pelo VHC, estabilizar ou melhorar a 

função hepática antes do transplante, evitar potenciais interações farmacológicas com a 

imunossupressão pós-transplante e melhorar a qualidade de vida dos doentes enquanto na lista de 

espera para transplante. Contudo, o tratamento pré-transplantação pode não ser preferível em 

todos os pacientes pelo que o timing para o mesmo deve ser individualizado, considerando o 

prognóstico a curto prazo, a resposta à terapia, o acesso ao transplante e outras comorbilidades.9,26 

Além do mais, para candidatos a TOS que não o fígado, considerações para o tratamento pré-

transplante da infeção pelo VHC devem incluir: a gravidade da doença hepática, a janela de 

oportunidade para um transplante mais precoce com um dador de órgãos VHC-positivo e a 

disponibilidade de tratamento. Se o tratamento for, no entanto, instituído no período pós-

transplante, este deverá ser administrado o mais precocemente possível, tendo em conta o 

genótipo, de forma a minimizar uma potencial rápida deterioração hepática.16,21 

Outra preocupação na gestão do VHC em indivíduos coinfetados com o VIH e submetidos a TOS 

é o risco de interações farmacológicas entre os antivíricos de ação direta, a TARc e os 

imunossupressores, sendo, por isso, essencial a monitorização atenta dos níveis 

farmacológicos.4,9,33 De uma forma geral, os ITRN, inibidores da integrase, rilpivirina e maraviroc 

não exibem interações relevantes com os antivíricos de ação direta de primeira linha, apesar da 

exposição ao TDF poder estar aumentada com o velpatasvir e ledipasvir, razão pela qual o TAF pode 

ser preferível. Já os IP e certos ITRNN (efavirenz, etravirina e nevirapina) devem ser evitados devido 

a interações.16 Por outro lado, no que diz respeito às interações com os agentes imunossupressores 

sabe-se que estas ocorrem predominantemente com o uso concomitante de ICN e ImTOR.32 

Ainda assim, a terapia com agentes antivíricos de ação direta tem mostrado resultados 

promissores nos doentes VHC-positivo e, provavelmente, levará a uma diminuição da 

transplantação hepática por DHT devida ao VHC. Mais acrescenta-se que, doentes cujo VHC e VIH 

são indetetáveis à data do transplante parecem ter uma sobrevida aumentada face àqueles com 

vírus detetável.21 

Por fim, e em contraste, estudos em recetores VIH-positivo coinfetados com o VHB revelaram 

uma sobrevida excelente dos mesmos, sem recorrência significativa da hepatite, quando 

administrada uma profilaxia adequada contra a hepatite B no período pós-transplante.12,22,27 
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Medidas preventivas pré e pós-transplante 

 

Dado que os doentes VIH-positivo propostos a transplante apresentam, à partida, um risco 

maior para desenvolver infeções oportunistas, devido à imunossupressão exógena adicional, 

esquemas profiláticos para prevenção dessas mesmas infeções estão recomendados, devendo 

estes ser equivalentes aos recebidos pelos recetores VIH-negativo.4,18,25  

Assim, durante o período pré-transplante, os indivíduos VIH-positivo devem ser rastreados para 

infeção latente por tuberculose e, aqueles que obtiverem um resultado positivo na prova cutânea 

da tuberculina ou no exame IGRA (Interferon Gamma Release Assay), devem ser tratados de acordo 

com as recomendações atuais.9,21 

Idealmente, os doentes devem receber tratamento para infeção latente por tuberculose antes 

da transplantação; contudo, caso tal não seja possível, a terapia deve ser iniciada no período pós-

transplante. Nestes casos, o tratamento com isoniazida deve ser administrado por nove meses ou, 

alternativamente, pode administrar-se rifampicina ou rifabutina por quatro meses.4,9,18 Todavia, 

esquemas que contenham um fármaco da classe das rifamicinas devem ser evitados quer no 

período pós-transplante, devido a interações farmacológicas importantes com ICN e o sirolimus, 

quer no período pré-transplante, por interações com diversas classes de antirretrovirais, 

preferindo-se, assim, o uso de isoniazida.9 

Adicionalmente, os doentes VIH-positivo devem ser vacinados de acordo com o respetivo 

calendário de imunização o qual deverá incluir, no mínimo, a vacinação anual contra influenza bem 

como vacinações para a hepatite B, Streptococcus pneumoniae, tétano, difteria e tosse convulsa.4,9 

Esquemas de profilaxia antimicrobianos incluem também profilaxia antifúngica e profilaxia 

contra o citomegalovírus com valganciclovir ou ganciclovir em recetores de alto risco, com a escolha 

do fármaco e duração da terapia baseadas nas serologias do dador/recetor. Profilaxia contra 

Pneumocystis jirovecii é também requerida em indivíduos VIH-positivo, embora a duração da 

mesma varie entre instituições.9,11,18 

Importa, contudo, referir que, apesar da potencial história de infeções oportunistas prévias ao 

transplante, os indivíduos VIH-positivo submetidos a TOS não apresentam um risco 

significativamente diferente ao dos indivíduos VIH-negativo de desenvolver infeções oportunistas 

graças à profilaxia, monitorização e tratamento disponíveis atualmente.18,21 

Por outro lado, no que diz respeito aos doentes VIH-positivo coinfetados com o VHB, estes 

devem ser tratados para hepatite B crónica antes e após a transplantação, não devendo ser 
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interrompida a terapêutica para evitar uma agudização da hepatite. A terapia de combinação de 

dois fármacos ativos contra o VHB, preferencialmente tenofovir e emtricitabina, está recomendada 

independentemente do nível de DNA do VHB. Também a combinação do tenofovir com lamivudina 

é aceitável no tratamento de doentes com coinfeção VIH/VHB.4,15,21 

Já nos recetores VIH-positivo de órgãos de dadores também VIH-positivo e com história de 

infeções oportunistas, pode ser necessária profilaxia antibiótica para estas infeções já que é 

desconhecido o risco de transmissão de infeções oportunistas latentes do dador para o recetor.27 

 

Conclusão 

 

A transplantação nos indivíduos VIH-positivo é um campo médico em constante e rápida 

mudança com diversas necessidades ainda por ser atendidas. Estudos adicionais são necessários 

para comparação da eficácia dos diferentes esquemas de indução e manutenção de 

imunossupressão nos indivíduos VIH-positivo sujeitos a TOS. Além disso, é essencial a realização de 

uma pesquisa ao nível dos fatores associados às maiores taxas de rejeição aguda observadas nesta 

população de forma a se proceder, também, ao desenvolvimento de estratégias capazes de 

colmatar este risco aumentado. Ademais, pelo facto de este ser um campo relativamente recente, 

complicações a longo prazo no período pós-transplantação de doentes VIH-positivo não estão ainda 

bem descritas pelo que a sua correta gestão não está bem estabelecida.  

Também os resultados da transplantação de órgãos de dadores VIH-positivo para recetores 

igualmente infetados devem ser ainda descritos de forma mais clara em termos da sobrevida do 

enxerto e do paciente. Quando possível, tanto o dador como o recetor devem ser avaliados 

minuciosamente quanto a esquemas de TARc prévios, genótipos virais e história de falências 

terapêuticas já que tal avaliação pode ter um impacto positivo sobre o risco de superinfeção com 

estirpes resistentes no recetor. 

Tendo em conta o excelente prognóstico e resultados que a TOS nos indivíduos VIH-positivo 

tem demonstrado apresentar, este procedimento deve ser proposto sem qualquer hesitação a 

todos os indivíduos VIH-positivo que possam beneficiar do mesmo. Atenção particular deve ser tida, 

no entanto, às interações farmacológicas entre os agentes antirretrovirais e imunossupressores 

sendo que esquemas baseados em inibidores da integrase devem ser preferidos a esquemas que 

tenham por base IP e ITRNN, quando possível. 
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Por fim, as questões éticas quanto à transplantação nos indivíduos VIH-positivo têm também 

mudado rapidamente com o tempo. No passado, a infeção pelo VIH era considerada uma 

contraindicação absoluta à transplantação, contudo, atualmente, a mesma passou a ser uma 

abordagem comum no tratamento de indivíduos VIH-positivo com doença orgânica terminal. Para 

além disso, a TOS de um dador VIH-positivo para um recetor VIH-positivo tem-se tornado, cada vez 

mais, uma realidade terapêutica assim como, mais recentemente, a transplantação de indivíduos 

VIH-positivo para indivíduos VIH-negativo.  

Para qualquer uma destas novas práticas prevalece, como sempre, a relação risco-benefício. 
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