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“É mais fácil arranjar soluções quando não se conhece realmente o problema”  

Ditado chinês 
 

1 – Introdução  

O transplante renal é o tratamento preferencial para doentes insuficientes 

renais. Estudos de vários países têm comprovado os benefícios do transplante 

quando comparado com a diálise. Comparativamente aos doentes em diálise 

os transplantados vivem mais tempo, têm a sua qualidade de vida melhorada e 

consomem menos recursos aos cuidados de saúde. A longevidade garantida 

pela opção transplante em relação à diálise tem sido largamente demonstrada 

[1, 2, 3, 4]. Também os doentes mais idosos beneficiam com o transplante 

embora este benefício seja menor do que aquele verificado com doentes mais 

jovens [3, 5]. 

O tempo de espera em diálise para transplante de rim tem sido descrito como 

um dos factores de risco independentes mais importantes para a rejeição do 

transplante renal [6]. O tempo de sobrevivência após transplante renal tende a 

diminuir com o aumento do tempo de diálise pré-transplante [2], mas os 

benefícios do transplante renal comparativamente à diálise mantêm-se, mesmo 

para tempos de espera superiores a 3 anos, independentemente da idade e da 

existência de comorbilidades [7]. Estas são algumas das razões porque o 

transplante se tem tornado na primeira opção para uma grande maioria de 

insuficientes renais. Este maior procura não foi, no entanto, acompanhado pelo 

necessário aumento no número de órgãos disponíveis para transplante.  
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A doença renal crónica é um grande problema de saúde pública nos países 

mais desenvolvidos onde a incidência de doentes em diálise tem aumentado 

progressivamente nos últimos anos. O envelhecimento da população e o 

aumento da incidência de doenças como a diabetes e hipertensão são as 

principais causas deste problema. Ashby et al [19] utilizaram os registos da 

United Organ Procurement and Transplantation Network / Scientific Registry of 

Transplantation Recipients para concluir que entre 1996 e 2005 o número de 

doentes / ano que iniciou diálise como terapia de insuficiência renal, nos 

Estados Unidos, aumentou progressivamente de 56855 para 70604 doentes. 

Entre 1990 e 2003 a lista de espera para transplante renal nos Estados Unidos 

cresceu de aproximadamente de 15000 inscritos para 60000 doentes em 2003, 

enquanto que o número de transplantes de dador cadáver anuais apenas 

cresceu cerca de 1% [8]. Estima-se que em 2010 a lista de espera para 

transplante renal naquele país tenha mais de 100000 inscritos e que o tempo 

médio de espera por um transplante seja de aproximadamente 10 anos para 

cada doente [9]. No Canada, a incidência de doentes sujeitos a terapias de 

substituição renal aumentou vertiginosamente desde 1980, com o aumento dos 

casos de diabetes na população do Canada a terem um papel preponderante 

neste aumento. Tendo em conta todas as terapias de substituição renal o 

número de doentes, no Canada, a iniciarem esse tipo de terapias duplicou na 

faixa etária dos doentes entre os 45 e os 64 anos e triplicou nos doentes com 

idades entre os 65 e os 74 anos [10]. Também na Escócia o número de 

doentes insuficientes renais a necessitar de terapias de substituição renal tem 
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tido um aumento vertiginoso; o número de novos casos passou de 60 por 

milhão em 1989 para 108 por milhão em 1999 [11].       

A falta de órgãos para transplante traduz-se num aumento no tempo de espera 

até o transplante. Uma forma de reduzir o fosso entre o número de candidatos 

a transplante e o número de dadores disponíveis passa por aumentar o número 

de órgãos disponíveis procedentes de dadores vivos ou de dadores cadáver 

[12]. Cada vez mais a opção de utilizar dadores cadáver designados de 

marginais (dadores mais idosos ou dadores sem batimento cardíaco) para 

transplante passou a ser uma forma de combater a crescente discrepância 

entre o número de candidatos a transplante e o número de órgãos disponíveis. 

É esta enorme discrepância entre o número de dadores e de candidatos a 

transplante que torna cada vez mais premente uma correcta distribuição deste 

escasso recurso. 

 

A equidade no acesso aos cuidados de saúde é um dos objectivos de qualquer 

sistema de saúde. Embora a procura de medidas que visem a redução de 

possíveis iniquidades não pareça ser um tema controverso, as noções práticas 

de equidade que definem as politicas de saúde e a forma como estas são 

implementadas não são assim tão claras. Mais, é difícil chegar a um consenso 

em como lidar com politicas que criam conflitos entre objectivos de equidade e 

eficácia [13, 14].  

A idiossincrasia do transplante renal não permite que quem tem maior tempo 

de espera seja o primeiro a receber o órgão. A evolução farmacológica, no que 

respeita às drogas imunossupressoras, não é ainda suficiente para descartar 
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preocupações imunológicas na selecção do par dador-receptor no transplante 

renal. Assim, para cada órgão disponível só podem ser candidatos a recebê-lo 

os doentes que em lista de espera garantam condições mínimas de que o 

transplante seja bem sucedido. É também necessário garantir que quem 

receba o órgão faça o melhor uso possível desse bem. A carência de órgãos é 

por si razão para que não se corram riscos de desperdício de órgãos. Deve-se 

assim garantir a eficácia do transplante de tão precioso bem [13, 15]. Nesta 

busca pela eficácia do transplante deve, no entanto, ser salvaguardada a 

possibilidade de todos os doentes poderem optar equitativamente a esse 

transplante. Características como a idade, sexo, raça, local de residência ou 

condições socioeconómicas não deverão ser factores que condicionem o 

acesso ao transplante renal. Por outro lado, as características imunológicas 

dos candidatos, possíveis compatibilidades com potenciais dadores ou outros 

factores implicados na resposta do transplante não podem ser descartados no 

momento da distribuição dos órgãos. Encontrar um equilíbrio entre equidade e 

eficácia deverá ser a maior preocupação de quem regulamente a distribuição 

de órgãos para os doentes em lista de espera.  

 

Em estudos realizados noutros países diversas variáveis têm sido 

apresentadas como factores condicionantes do acesso ao transplante renal. 

Para determinar se existem ou não iniquidades no acesso ao transplante renal 

terão de ser estudadas variáveis que não sejam causa de possíveis 

desigualdades, como por exemplo o local de residência, o sexo, a idade, o 

tempo de diálise à data da entrada em lista de espera ou o nível 
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socioeconómico dos doentes, e terão de ser estudadas variáveis que são 

potenciais causadoras dessas iniquidades como o grupo sanguíneo, a tipagem 

HLA (Human Leucocyte Antigens) ou os valores de Pesquisa de Reactividade 

Anti-linfocitária (PRA) e que são tidas em conta no momento de seleccionar o 

par dador receptor para transplante renal.     

 

Local de residência  

O local de residência como condicionante do acesso ao transplante renal de 

dador cadáver tem sido alvo de estudo em vários países [11, 16, 17, 18, 19]. 

Em países, como França [18], Canada [17] ou Estados Unidos [19] foram 

encontradas diferenças regionais nos números de transplante e acesso ao 

transplante. As dimensões geográficas de Portugal não são comparáveis aos 

países citados, no entanto são conhecidas as assimetrias sociodemograficas e 

culturais entre os vários distritos do nosso país o que torna pertinente analisar 

a importância desta variável no acesso ao transplante. 

 

Sexo 

O sexo é uma variável recorrente neste tipo de estudos [6, 11, 20, 21,22, 23] e 

o menor acesso das mulheres ao transplante renal tem sido descrito em vários 

países [10, 21, 23]. Razões imunológicas como maiores níveis de anticorpos 

limfocitotoxicos, razões económicas ou mesmo comportamentais [21, 23] têm 

sido apontadas como estando na base destes resultados, embora nem sempre 

confirmados [11, 22]    

 



Acesso ao transplante renal de dador cadáver 
 

 

6  
Mestrado em Saúde Pública 

Idade no momento de entrada em lista de espera 

A idade pode também ser um factor de desigualdades no acesso ao 

transplante. O avançar da idade limita o acesso ao transplante possivelmente 

devido ao aumento de comorbilidades [10, 22]. Os doentes mais idosos têm 

uma menor probabilidade para acederem ao transplante e passam mais tempo 

em lista de espera que os doentes mais jovens [11]. Também o transplante tem 

um pior prognóstico em doentes idosos quando comparados com doentes mais 

jovens [5] o que pode ser uma causa para aqueles serem preteridos. 

 

Nível socioeconómico 

Associações entre o nível socioeconómico dos candidatos a transplante e o 

acesso ao mesmo têm sido descritos noutros países [24]. Tendo os candidatos 

com nível socioeconómico mais baixo menor probabilidade de aceder ao 

transplante. Num sistema de saúde como o português espera-se que não se 

encontrem tais associações.  

 

Grupo sanguíneo (ABO) 

A necessidade de compatibilidade entre dador e receptor ao nível do grupo 

sanguíneo criou uma grande disparidade no acesso ao transplante renal. O 

exemplo mais flagrante prende-se com os candidatos do grupo O que só são 

considerados para transplante com dadores do grupo O enquanto que estes 

dadores são dadores potenciais para qualquer receptor independentemente do 

seu grupo sanguíneo. Com o objectivo de reduzir esta disparidade tem sido 

proposta a possibilidade de transplantar órgãos de dadores com grupo 
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sanguíneo A2 em candidatos do grupo B ou O salvaguardando o sucesso 

clínico do transplante [25, 26]. 

 

Tipagem HLA 

A distribuição dos órgãos com base nas compatibilidades dos antigénios 

leucocitários humanos (Human Leucocyte Antigens (HLA)) é um dos pontos 

mais controversos no transplante renal. Embora tenha sido demonstrado por 

diversas vezes que a compatibilidade HLA entre dador e receptor potencia a 

sobrevivência do órgão transplantado [27], muitos órgãos transplantados com 

poucas ou nenhumas compatibilidades sobrevivem e funcionam bem por largos 

anos. Assim, tem vindo a ser discutida a “relativa importância” do HLA na 

distribuição dos órgãos sugerindo-se que esta tem de ser ponderada 

juntamente com factores como o tempo em lista de espera, a urgência clínica 

ou outros [28, 29].      

 

PRA máximo no momento de entrada em lista de espera 

O teste chamado de “Panel of Reactive Antibodies” (PRA) serve para identificar 

anticorpos presentes no soro do doente testando-o contra um grupo de 

antigénios HLA conhecidos. Os resultados de PRA dão uma aproximação de 

qual a percentagem de potenciais dadores aleatórios não seriam opção para 

um determinado doente [30]. Estes anticorpos nos doentes resultam de 

exposições a antigénios HLA estranhos devidos a transfusões sanguíneas, 

gravidezes ou anteriores transplantes de órgãos ou tecidos. Assim candidatos 
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com valores percentuais mais altos de PRA tendem a perpetuar-se em lista de 

espera uma vez que optam a um menor número de dadores.  

 

Tempo de diálise no momento de entrada em lista de espera 

O tempo de espera em diálise tem sido descrito como um dos maiores riscos 

independentes que condicionam outcome do transplante [6]. Minimizar o tempo 

de espera em diálise tem sido um dos objectivos daqueles que têm 

responsabilidades na distribuição de órgãos para transplante. No entanto estas 

tentativas têm-se revelado inglórias devido à escassez de órgãos disponíveis. 

 

Causa de insuficiência renal 

A causa de insuficiência renal tem também sido objecto de estudo para vários 

investigadores que procuram compreender o acesso ao transplante renal [10, 

11, 17, 22]. Algumas causas de insuficiência renal poderão resultar em 

complicações que impossibilitem o próprio transplante. No entanto os 

resultados encontrados não demonstram claramente que a causa de 

insuficiência renal seja por si um factor preponderante no acesso o transplante 

embora doentes com glomerulonefrite poderão ter este acesso facilitado 

quando comparados com outros [11, 22]. 

 

Dupla-inscrição para transplante renal  

A legislação portuguesa dá a possibilidade de todos os candidatos a 

transplante renal de se inscreverem em duas unidades de transplante (dupla-

inscrição) no entanto nem todos os candidatos usufruem de esta oportunidade. 
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Legalmente um dos rins é atribuído a um doente inscrito no hospital ou unidade 

de colheita, logo, com dupla-inscrição cada candidato a transplante opta a um 

número maior de dadores vendo assim o seu acesso ao transplante facilitado 

quando comparados com aqueles que optam pela mono-inscrição.  

 
Todas as variáveis acima descritas podem também ser condicionantes da 

opção pela dupla-inscrição e consequentemente do acesso ao transplante 

renal. Ao contrário de outros países em que a dupla-inscrição é uma questão 

ética uma vez que só está disponível para doentes com maiores recursos 

financeiros [31, 32] em Portugal a dupla-inscrição é um direito legal de todos os 

doentes. 
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1.1 – Evolução do transplante em Portugal 

Em Portugal, em 2007, existem 8 unidades de transplantação renal. Cinco 

destas unidades pertencem à região sul do país, uma à região centro e à 

região norte. As unidades de transplantação são abastecidas por um total de 

29 hospitais de colheita de órgãos e tecidos: 16 da região sul, 6 da região 

centro e 7 da região norte. São cinco os gabinetes de coordenação de colheita 

de órgãos e transplantação: 2 na região sul, 1 na região centro e 2 na região 

norte. Em cada uma das três regiões de Portugal existe um Centro de 

Histocompatibilidade com a competência legal de efectuar a selecção do par 

dador – receptor no transplante renal de dador cadáver. Cabe a todas estas 

instituições potenciar e maximizar, na medida do possível, o sucesso do 

transplante renal no nosso país.  

  

Gráfico 1: Doentes em programa nacional de transplante de rim 

 

O número de candidatos em lista de espera para transplante renal em Portugal 

tem tido um aumento contínuo ao longo dos últimos anos [33]. Em 1990 o 

Nº 
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número de candidatos a transplante renal era de 1572 enquanto que em 2006 

este número elevou-se para 2992 (gráfico 1) reflectindo um aumento de 90%. 

No Norte do país este aumento foi ainda mais acentuado uma vez que em 

1990 havia 356 candidatos a transplante em lista de espera e em 2006 já eram 

870 (gráfico 2) traduzindo um aumento de 144%. 

 

Gráfico 2: Doentes em programa nacional de transplante de rim na região 
Norte 

 

Em 2006, 59,7% dos doentes em programa nacional de transplantação renal 

eram do sexo masculino. Destes 2992 doentes em programa de transplantação 

renal nacional, 0,3% eram crianças até aos 10 anos, 1,1% tinham idades entre 

os 11 e os 20 anos, 21,4% tinham idades entre os 21 e os 40 anos e 77,2% 

eram maiores de 40 anos. O maior aumento de doentes, entre 1990 e 2006, 

registou-se no grupo de maiores de 40 anos, que passaram de 1008 para 2310 

traduzindo um aumento de 129% (gráficos 3 a 6). Na região norte do país 

69,9% (530) dos doentes inscritos em programa de transplantação renal eram 

do sexo masculino. Só um doente tinha idade inferior a 11 anos, 1,8% tinham 

idade entre os 11 e os 20 anos, 25,2% tinham idade entre os 21 e os 40 anos e 

Nº 
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72,9% tinham idades superiores a 40 anos. Na distribuição dos doentes da 

região norte, em 2006, por grupo sanguíneo (gráfico 8), 50,2% são do grupo O, 

41,5% do grupo A, 7,7% do grupo B e 0,6% do grupo AB. 

 

Gráfico 3: evolução do número de crianças menores de 11 anos em programa 
nacional de transplantação 

 
Gráfico 4: evolução do número de candidatos com idades entre os 11 e 20 
anos em programa nacional de transplantação 

Nº 

Nº 
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Gráfico 5: evolução do número de candidatos com idades entre os 21 e 40 
anos em programa nacional de transplantação 

 
Gráfico 6: evolução do número de candidatos com idades superiores a 40 
anos em programa nacional de transplantação 

 

Quanto ao grupo sanguíneo os gráficos 7 e 8 mostram a evolução do número 

de candidatos a transplante renal distribuídos pelo grupo sanguíneo. Da 

observação dos gráficos pode-se concluir que é o número de candidatos do 

grupo O que mais tem aumentado.  

Nº 

Nº 
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Gráfico 7: Evolução do número de candidatos em programa nacional por 
grupo sanguíneo 

 
Gráfico 8: Evolução do número de candidatos da zona norte por grupo 
sanguíneo 

 

O aumento do número de doentes em programa de transplantação renal 

nacional deve-se não só ao aumento de casos incidentes de doentes renais 

inscritos para transplante mas também ao facto de o aumento registado ao 

longo dos últimos anos no número de transplantes não ser suficiente para dar 

resposta à sua procura. Em 1990 registaram-se 256 transplantes de rim 

enquanto que em 2006 o número de transplantes subiu para 396 (gráfico 9) 

traduzindo um aumento de 55%. 

Nº 

Nº 
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Gráfico 9: Comparação entre a evolução do número de transplantes e o 
número de candidatos a nível nacional 

 

Na região norte do país (gráfico 10) verificou-se um aumento de 49% (72 

transplantes em 1990 e 107 transplantes em 2006). 

 

Gráfico 10: Comparação entre a evolução do número de transplantes e o 
número de candidatos na região Norte 

 

A média anual de transplantes realizados nos últimos 10 anos na região norte 

de Portugal ronda a centena enquanto que a lista de espera para transplante 

de rim ultrapassa, em 2006, já os 800 doentes, traduzindo o referido aumento 

da incidência de doentes insuficientes renais inscritos para transplante. 

Nº 

Nº 
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Desde 1980 e até 2006 foram efectuados, em Portugal, um total de 6911 

transplantes, 6512 referentes a primeiros enxertos, 386 segundos enxertos, 12 

terceiros enxertos e 1 quarto enxerto [33]. 

Os números acima apresentados ilustram bem a discrepância existente entre 

oferta e procura dos órgãos no nosso país o que torna premente a realização 

de um trabalho que analise os factores que podem condicionar o acesso ao 

transplante renal identificando possíveis iniquidades.  
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1.2 – Legislação portuguesa 

Até Agosto de 2007 a selecção do par dador-receptor para transplante de rim 

de dador cadáver era feita principalmente com base no número de identidades 

HLA entre dador e receptor no caso de haver compatibilidade ABO. Esta 

selecção fez com que doentes com antigénios HLA raros na população 

portuguesa e doentes do grupo O se fossem perpetuando em lista de espera.  

O número de identidades HLA entre o dador e receptor tem sido um dos 

factores com maior impacto na sobrevivência dos enxertos, apesar da grande 

evolução farmacológica dos imunossupressores. É no entanto a evolução da 

terapia imunossupressora que tem questionado o excessivo peso das 

identidades HLA na distribuição de rins de dador cadáver, que descrimina 

demasiados doentes com tipagens HLA menos comuns [8, 27, 28, 29, 34, 35, 

36, 37].  

A 3 de Agosto de 2007 entrou em vigor o despacho nº 6537/2007 que 

estabelece as novas “normas para a selecção do par dador-receptor em 

homotransplantação com rim cadáver” [9]. Na génese desta alteração legal 

está a percepção da existência de iniquidades no acesso ao transplante renal. 

Estas novas normas estabelecem um sistema por pontos em que para cada 

dador é atribuída uma determinada pontuação aos potenciais candidatos a 

transplante. Neste novo sistema o número de compatibilidades HLA (ou 

incompatibilidades HLA como são consideradas no novo despacho) entre 

dador e potencial receptor, passam a ter um papel menor, quando comparado 

com o peso dado ao tempo em diálise, na selecção do par dador-receptor, pelo 

menos enquanto houver candidatos em lista de espera com mais de 10 anos 
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em diálise. É evidente a preocupação do novo sistema de selecção em dar 

uma oportunidade de transplante àqueles que foram desesperando ao longo 

dos anos por um transplante. 
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2 – Objectivos 

Usando dados de insuficientes renais inscritos em programa de transplantação 

renal no Norte de Portugal este trabalho tem como objectivo analisar a 

influência de alguns factores no acesso ao transplante. Assim este trabalho 

apresenta-se dividido em dois estudos: ‘Acesso ao transplante renal de dador 

cadáver no norte de Portugal’ e ‘Factores sociodemograficos e clínicos como 

condicionantes de dupla-inscrição para transplante renal’. 

 

No primeiro estudo pretende-se determinar quais os factores associados ao 

acesso ao transplante de rim de dador cadáver e apresentar condicionantes 

que podem ser modificadas, de modo a proporcionar uma distribuição mais 

equitativa dos órgãos sem colocar em causa a eficácia do próprio transplante. 

 

O segundo centra-se na oportunidade de inscrição em duas unidades de 

transplante, que legalmente assiste todos os doentes em lista de espera para 

transplante renal. Embora esta possibilidade exista e seja incentivada, em 2007 

muitos doentes não usufruíam dela. Identificar esses doentes e caracterizá-los 

sócio e demográficamente é também um dos objectivos deste trabalho. Só 

conhecendo estas características é possível definir medidas que possam 

atenuar este factor de potencial desigualdade no acesso ao transplante renal. 
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3 – Métodos  

O estudo aqui apresentado, embora iniciado em Janeiro de 2006, tem na sua 

base todo um trabalho previamente desenvolvido no Centro de 

Histocompatibilidade do Norte (CHN) no acompanhamento, registo e 

actualização de dados dos doentes insuficientes renais inscritos em programa 

de transplantação renal na zona Norte de Portugal, em que o investigador tem 

estado envolvido. Este estudo germina em várias reuniões entre colaboradores 

do CHN onde são discutidas as problemáticas do transplante renal em Portugal 

e enquadra-se nas competências legais desta instituição que, entre outras, tem 

competências para desenvolver e fomentar a investigação no campo do 

transplante. Por estas razões e por este estudo não ter paralelo no panorama 

nacional a direcção do CHN não só aprovou como sempre incentivou e apoiou 

a realização do mesmo. 

Entre Abril de 2006 e Julho de 2007 foram revistos pelo investigador, no âmbito 

da sua actividade profissional, todos os processos individuais dos doentes 

renais inscritos em programa de transplantação renal na região norte de 

Portugal entre 1998 e 2002. A escolha de doentes inscritos antes de 2002 

visou conseguir uma amostra com o maior número possível de doentes 

transplantados durante o tempo de follow-up que terminou a 31-05-2007. 

Segundo números da Lusotransplante [33] o tempo médio de espera para 

transplante ronda os 30 e 40 meses, assim se os doentes seleccionados para 

este estudo se tivessem inscrito para transplante em datas mais próximas de 

Maio de 2007 correr-se-ia o risco de se ter uma amostra com um número maior 

de doentes ainda em lista de espera à data do final de follow-up deste trabalho.  
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Dos processos individuais dos doentes em estudo foi retirada informação 

sobre: data de nascimento, sexo, data de início de terapia de substituição renal, 

local de residência, tipagem HLA, tipo de sangue ABO, nível de PRA, causa de 

insuficiência renal, data de entrada em lista de espera, data de transplante, 

data de fim do folow-up no âmbito deste estudo (31-05-2007), datas de 

inscrição numa segunda lista. Uma vez que em muitos dos doentes do estudo 

esta informação não estava informatizada, decidiu-se fazer a consulta 

detalhada dos processos físicos, tendo, em muitos dos casos, de serem 

revistos mais de uma vez. Para melhor determinar a causa de insuficiência 

renal dos doentes em lista de espera foram contactadas directamente as 

consultas de pré transplante do Hospital de São João e do Hospital Geral de 

Santo António. A não informatização dos registos dos doentes é um problema 

que se coloca frequentemente ao pretender analisar dados de saúde em 

Portugal. Este caso não foi excepção pois toda a informação foi recolhida 

directamente dos processos em papel dos doentes renais que compõem este 

estudo.  

Deste trabalho resultaram já a apresentação de vários posters em conferências 

ou congressos nacionais e internacionais tal como é descrito no Anexo. 

A metodologia e análise utilizada é descrita em mais pormenor para cada um 

dos estudos: 

3.1 – Estudo 1: 

Acesso ao transplante renal de dador cadáver no nor te de Portugal 

Neste estudo foi utilizada a informação de todos os doentes insuficientes renais 

inscritos no norte do país, entre 01-01-1998 e 31-12-2002, para primeiro 
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transplante renal. Destes foram excluídos doentes menores de 18 anos, 

doentes transplantados com dador vivo, doentes classificados clinicamente 

como “super urgentes” enquanto em lista de espera e doentes com valores de 

PRA superiores a 85%. A exclusão destes doentes deveu-se ao facto de 

estarem sujeitos a regras de atribuição de órgãos algo diferentes. O tempo de 

follow-up de cada doente foi contabilizado desde o dia de inscrição em lista de 

espera e terminou na data de transplante, falecimento, exclusão da lista de 

espera por razões clínicas ou no dia 31-12-2007. Aos doentes retirados 

temporariamente da lista de espera foi-lhes subtraído o tempo fora da lista. A 

amostra final do estudo é composta por 741 doentes, 445 dos quais do sexo 

masculino (60,1%). A informação obtida para cada doente inclui a data de 

nascimento, sexo, data de início de diálise, de inscrição em lista de espera e de 

transplante, local de residência, tipagen HLA dos loci HLA-A, -B e -DR, tipo 

sanguíneo, PRA máximo na data de inscrição em lista de espera, causa de 

insuficiência renal, data de fim do follow-up ou data de falecimento. No 

desenho do estudo é considerado o tempo de sobrevivência desde a data de 

inscrição em lista de espera e o outcome clínico em estudo é o transplante 

renal. Foram estudadas como variáveis independentes o tipo sanguíneo, o 

distrito de residência, sexo, idade no momento de inscrição em lista de espera, 

causa de insuficiência renal, o ano de inscrição em lista de espera, tempo 

desde o inicio de diálise à data de inscrição em lista de espera, tipagem HLA 

(‘6 HLA comuns’) e o PRA máximo à data de inscrição em lista de espera (Max 

PRA). O sistema de distribuição português dos rins de dador cadáver, como já 

foi referido, tinha por base o número de compatibilidades HLA entre dador e 
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receptor, consequentemente, candidatos com antigénios HLA mais comuns 

têm maior probabilidade de receber um transplante. Para avaliar este efeito no 

modelo todos os doentes da amostra foram classificados de forma dicotómica 

como tendo ‘6 HLA comuns’ ou não [22]. Para isto, foi calculada a prevalência 

dos antigénios largos do HLA da população de dadores cadáver entre 1998 e 

2006. Antigénios com uma prevalência superior a 8% na população foram 

definidos como ‘comuns’. Os doentes tendo todos os 6 antigénios ‘comuns’ 

foram definidos como ‘6 HLA comuns’.  

Para a análise das variáveis em estudo foram usados modelos de regressão de 

Cox com variável dependente do tempo, dado que os doentes inscritos em 

programa de transplantação renal podiam mudar entre períodos de inscrição 

apenas numa lista e períodos de inscrição em duas listas enquanto 

aguardavam por transplante (variável dependente do tempo). Com estes 

modelos pretende-se analisar a probabilidade de ser transplantado enquanto 

inscrito em duas listas de espera (dupla-inscrição) em comparação com estar 

inscrito em apenas uma lista (mono-inscrição) ajustando os resultados para 

restantes variáveis em estudo. Foi feita uma primeira análise com modelos de 

regressão em que foram utilizadas a variável dependente do tempo e cada uma 

das restantes co-variáveis em estudo. As co-variáveis que apresentaram 

valores de prova inferiores a 0,05 foram incluídas num modelo final 

multivariável para estudar o acesso ao transplante renal. Os resultados foram 

considerados estatisticamente significativos para um nível de significância de 

5%. Todas as análises foram realizadas com recurso ao software SPSS v14. 
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3.2 – Estudo 2: 

Factores sociodemograficos e clínicos como condicio nantes de dupla-

inscrição para transplante renal   

Fazem parte deste estudo 707 doentes maiores de 18 anos e que entraram em 

lista de espera para transplante renal de dador cadáver entre 01-01-1998 e 31-

12-2002. Para cada um dos doentes no estudo foi calculado o tempo de espera 

entre o momento em que entraram em lista de espera e a sua saída de lista 

por: falecimento, transplante, saída de lista por razões clínicas, perda de follow-

up ou 31-05-2007. Só foram considerados para este estudo os doentes que 

estiveram pelo menos 2 meses em lista de espera. Doentes que enquanto em 

lista de espera apenas estiveram inscritos numa única unidade de transplante 

foram considerados em situação de mono-inscrição e os restantes, 

independentemente do tempo em mono-inscrição, foram considerados como 

em dupla-inscrição. Assim 64,8% (458) foram classificados como em dupla-

inscrição e os restantes 35,2% (249) como em mono-inscrição. Como variáveis 

independentes foram estudadas: o tipo de sangue ABO, o local de residência, 

sexo, idade de entrada em lista de espera, causa de insuficiência renal, ano de 

entrada em lista de espera, tempo de diálise no momento de entrada em lista 

de espera, nível máximo de PRA no momento de entrada em lista de espera 

(maxPRA), a tipagem HLA (usando a classificação ‘6 HLA comuns’ 

previamente descrita), primeira unidade de transplante em que os doentes 

foram inscritos e o nível socioeconómico. Para definir o nível socioeconómico 

foram contactados os doentes telefonicamente sendo registado para cada um 

deles o seu grau académico, a profissão e os seus rendimentos económicos. A 
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partir  destes contactos os doentes foram classificados como: classe baixa, 

média e alta. Dos 707 doentes que compõem a amostra deste estudo apenas 

foi possível definir o nível socioeconómico para 596. Não foi possível 

determinar o nível socioeconómico para 59 doentes classificados como em 

dupla-inscrição nem para 52 classificados como em mono-inscrição. Toda a 

informação clínica e demográfica deste estudo foi obtida dos registos do Centro 

de Histocompatibilidade do Norte. Foram usados modelos de regressão 

logística para avaliar se cada uma das variáveis independentes no estudo 

estavam associadas com o facto dos candidatos terem ou não estado em 

dupla-inscrição. Como medida de associação foram estimados os odds ratios 

(OR) e seus respectivos intervalos de confiança a 95% (IC 95% para OR). As 

variáveis com valores de prova inferiores a 0,05 foram consideradas num 

modelo de regressão logística multivariável. O teste qualidade de ajuste 

(goodness-of-fit) de Hosmer e Lemeshow foi utilizado para analisar o ajuste do 

modelo. Os resultados foram considerados estatisticamente significativos para 

um nível de significância de 5%. Todas as análises foram efectuadas com 

recurso ao software SPSS v14. 
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4 – Resultados 

4.1 – Estudo 1: 

Acesso ao transplante renal de dador cadáver no nor te de Portugal 

Entre os 741 doentes que fazem parte deste estudo 503 (67,9%) receberam o 

primeiro transplante até 31 de Maio de 2007, o tempo médio de espera para 

transplante destes doentes foi de 656 dias (21,9 meses) e a mediana de 485 

dias (16,2 meses). No global da amostra a mediana do tempo de espera até ao 

transplante foi de 698 dias (23,3 meses) [38].  

Tabela 1: Características sociodemograficas e clínicas dos doentes no estudo 
 n %   n % 

distrito  grupo de sangue ABO 
Porto 334 45,1%  A 349 47,1% 
Aveiro 104 14,0%  AB 26 3,5% 
Braga 143 19,3%  B 59 8,0% 
Bragança 53 7,2%  O 307 41,4% 
Viana do Castelo 44 5,9%     

Vila Real 38 5,1%  causa de insuficiência renal 
outro 25 3,4%  diabetes 66 8,9% 
    rim poliquistico 90 12,1% 

sexo      glomerulonefrite 210 28,3% 
masculino 445 60,1%  
feminino 296 39,9%  

doença hipertensiva / esquemia 
renal 

56 7,6% 

    outra / desconhecida 319 43,0% 
idade de entrada em lista de 
espera     

≥ 65 28 3,8%  meses de diálise na entrada em lista de espera  
[50;65[ 237 32,0%  < 1 85 11,5% 
[35;50[ 289 39,0%  [1;6[ 159 21,5% 
< 35 187 25,2%  [6;12[ 189 25,5% 
    [12;24[ 172 23,2% 

ano de entrada em lista de espera   ≥ 24 136 18,4% 
1998 138 18,6%     

1999 133 17,9%  6 HLA comuns 
2000 153 20,6%  não 689 93,0% 
2001 150 20,2%  sim 52 7,0% 
2002 167 22,5%     

    PRA máximo     
    > 5% 65 8,8% 
    ≤ 5% 676 91,2% 
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Na tabela 1 apresentam-se as frequências das variáveis em estudo por 

subgrupo. Quanto ao local de residência verifica-se que 45,1% residiam no 

distrito do Porto; 60,1% eram do sexo masculino e cerca de um quarto tinha 

menos de 35 anos quando entraram em lista de espera.  

Dos doentes em estudo 47,1% tinham o grupo sanguíneo A e 41,4% tinham o 

grupo O. A causa de insuficiência renal mais comum é a glomerulonefrite, 

apenas 8,9% dos doentes tinham a diabetes como causa de insuficiência renal 

e 43% foram classificados como tendo causa desconhecida ou outra que não 

as analisadas. Neste estudo a maioria dos doentes estudados (58,5%) tinha 

menos de um ano de diálise à data de inscrição em lista de espera para 

transplante renal. Foram classificados como ‘6 HLA comuns’ 52 doentes (7%) e 

65 doentes tinham um PRA máximo superior a 5% quando inscritos em lista de 

espera.  

Os resultados dos modelos de regressão de Cox com variável dependente do 

tempo para cada uma das co-variáveis separadamente são apresentados nas 

tabelas 2 e 3. Em cada modelo é apresentada a razão de azares (hazard ratio 

(HR)) e o intervalo de confiança a 95% para o HR (IC 95% para HR). Em todos 

os modelos a probabilidade de ser transplantado quando em dupla-inscrição é 

pelo menos duas vezes maior do que a de ser transplantado se apenas ainda 

inscrito numa lista.  

São os doentes residentes no distrito mais interior do norte do país (Bragança) 

que têm menor probabilidade de serem transplantados quando comparados 

com os residentes no distrito do Porto.  
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Os doentes com menos de 35 anos estão em vantagem no acesso ao 

transplante quando comparados com doentes dos grupos etários mais velhos.  

Tabela 2: modelo de regressão de Cox dependente do tempo 
variáveis sociodemográficas   
  HR IC 95% para HR p 

dupla-inscrição 2,5 ]2,06;3,07[ < 0,01 
Distrito    
Porto 1♠ - - 
Aveiro 1,0 ]0,76;1,30[ 0,96 
Braga 1,0 ]0,80;1,28[ 0,89 
Bragança 0,6 ]0,43;0,93[ 0,02 
Viana do Castelo 0,8 ]0,57;1,24[ 0,38 
Vila Real 0,9 ]0,62;1,37[ 0,68 
outro 1,0 ]0,60;1,55[ 0,89 
    

dupla-inscrição 2,5 ]2,03;3,02[ < 0,01 
Sexo    
masculino 1♠ - - 
feminino 1,0 ]0,80;1,15[ 0,67 

    

dupla-inscrição 2,4 ]1,97;2,94[ < 0,01 
idade na entrada em lista de espera  
< 35 1♠ - - 
[35;50[ 0,8 ]0,65;0,99[ 0,04 
[50;65[ 0,8 ]0,59;0,94[ 0,01 
≥ 65 0,6 ]0,30;1,08[ 0,08 

    
dupla-inscrição 2,6 ]2,10;3,13[ < 0,01 
ano de entrada em lista de espera  
1998 1♠ - - 
1999 0,9 ]0,65;1,13[ 0,29 
2000 0,8 ]0,64;1,10[ 0,21 
2001 0,7 ]0,53;092[ 0,01 
2002 0,6 ]0,49;0,85[ < 0,01 

 ♠ - grupo de referência  
 

Da análise feita para as co-variáveis separadamente verifica-se que os doentes 

inscritos em 2001 e 2002 têm um menor probabilidade de transplante (HR = 

0,7, p = 0,01 e HR = 0,6, p < 0,01, respectivamente) comparados com os 

doentes inscritos em 1998. 
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Verifica-se também que os doentes com um grupo sanguíneo que não o tipo O 

têm uma maior probabilidade de serem transplantados quando comparados 

com os doentes do grupo O.  

Tabela 3: modelo de regressão de Cox dependente do tempo 
variáveis clínicas    
  HR IC 95% C.I. para HR p 

dupla-inscrição 2,6 ]2,17;3,23[ < 0,01 
grupo de sangue ABO    
O 1♠ - - 
A 2,7 ]2,19;3,25[ < 0,01 
AB 5,2 ]3,37;7,92[ < 0,01 
B 2,3 ]1,67;3,29[ < 0,01 

    
dupla-inscrição 2,4 ]1,94;2,92[ < 0,01 
causa de insuficiência renal     
diabetes 1♠ - - 
rim poliquistico 1,6 ]1,00;2,52[ 0,05 
glomerulonefrite 1,6 ]1,04;2,45[ 0,03 

doença hipertensiva / 
esquemia renal 1,3 ]0,79;2,23[ 0,28 
outra / desconhecida 1,4 ]0,95;2,18[ 0,09 
    

dupla-inscrição 2,5 ]2,7;3,09[ < 0,01 
meses de diálise na entrada em lista de espera  
< 1  1♠ - - 
[1;6[ 1,1 ]0,81;1,50[ 0,55 
[6;12[ 0,9 ]0,69;1,26[ 0,64 
[12;24[ 1 ]0,72;1,35[ 0,94 
≥ 24 1,1 ]0,80;1,56[ 0,51 

    
dupla-inscrição 2,5 ]2,02;3,00[ < 0,01 
6 HLA comuns    
não 1♠ - - 
sim 1,6 ]1,19;2,18[ < 0,01 

    
dupla-inscrição 2,4 ]2,00;2,98[ < 0,01 
PRA máximo    
Max PRA ≤ 5% 1♠ - - 
Max PRA > 5% 0,5 ]0,34;0,74[ < 0,01 

  ♠ - grupo de referência   
 

Os doentes com rim poliquistico e os doentes com glomerulonefrite como 

causa de insuficiência renal apresentam maior probabilidade de serem 
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transplantados (HR = 1,6, para ambos os grupos) quando comparados com os 

doentes com diabetes. 

Como era de esperar pelo sistema português de distribuição dos rins, os 

doentes classificados como ‘6 HLA comuns’ têm um maior probabilidade de 

transplante (HR = 1,6, p < 0,01) quando comparados com os restantes 

doentes.  Também os doentes com níveis de PRA máximo superior a 5% no 

momento de inscrição em lista de espera têm um menor probabilidade de 

serem transplantados quando comparados com os outros doentes. Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativos para as co-variáveis 

sexo e tempo de diálise à altura de inscrição em lista de espera.  

Na tabela 4 apresentam-se os resultados do modelo da regressão de Cox 

dependente do tempo com a variável dupla-inscrição e as co-variáveis: tipo de 

sangue ABO, distrito de residência, idade no momento de inscrição em lista de 

espera, causa de insuficiência renal, ano de inscrição em lista de espera, ‘6 

HLA comuns’ e PRA máximo na altura de inscrição em lista de espera. Desta 

última análise verifica-se que a dupla-inscrição é um dos factores associados 

com o acesso ao transplante renal (HR = 2,5, p < 0,01) ajustando para as 

restantes co-variáveis no modelo.  

Também neste modelo os doentes com grupo sanguíneo A, AB ou B têm maior 

probabilidade de aceder ao transplante (HR = 2,7, p < 0,01; HR = 5,1, p < 0,01 

e HR = 2,5, p < 0,01, respectivamente) quando comparados com os doentes do 

grupo O. A maior probabilidade de acesso verifica-se nos doentes do grupo AB 

uma vez que estes doentes são possíveis receptores dos dadores de todos os 

grupos sanguíneos.  
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Tabela 4: modelo de regressão de Cox dependente do tempo – análise 
multivariável 
variáveis no modelo   
  HR IC 95% para HR p 
dupla-inscrição 2,5 ]2,05;3,10[ < 0,01 
grupo de sangue ABO    
O 1♠ - - 
A 2,7 ]2,22;3,33[ < 0,01 
AB 5,1 ]3,25;7,90[ < 0,01 
B 2,5 ]1,77;3,53[ < 0,01 
distrito    
Porto 1♠ - - 
Aveiro 1,0 ]0,78;1,34[ 0,85 
Braga 1,0 ]0,77;1,24[ 0,83 
Bragança 0,7 ]0,45;0,98[ 0,04 
Viana do Castelo 0,9 ]0,58;1,29[ 0,49 
Vila Real 0,9 ]0,59;1,35[ 0,60 
outro 1,1 ]0,66;1,72[ 0,79 
idade de entrada em lista de espera   
< 35 1♠ - - 
[35;50[ 0,7 ]0,59;0,92[ < 0,01 
[50;65[  0,7 ]0,54;0,87[ < 0,01 
≥ 65  0,5 ]0,27;1,01[ 0,05 
causa de insuficiência renal   
dibetes 1♠ - - 

rim poliquistico 1,7 ]1,06;2,69[ 0,03 
glomerulonefrite 1,5 ]0,95;2,28[ 0,08 
doença hipertensiva / esquemia 
renal 1,3 ]0,77;2,21[ 0,32 
outra / desconhecida 1,3 ]0,87;2,03[ 0,19 
ano de entra em lista de espera   
1998 1♠ - - 
1999 0,9 ]0,70;1,23[ 0,60 
2000 0,9 ]0,70;1,24[ 0,64 
2001 0,8 ]0,58;1,03[ 0,08 
2002 0,8 ]0,56;1,00[ 0,05 
6 HLA comuns    
não 1♠ - - 
Sim 1,7 ]1,21;2,29[ < 0,01 
PRA máximo    
Max PRA ≤ 5% 1♠ - - 
Max PRA > 5% 0,5 ]0,36;0,78[ < 0,01 
 ♠ - reference group  
 

Os doentes residentes em Bragança parecem estar em desvantagem no 

acesso ao transplante (HR = 0,6, p = 0,02) quando comparados com os 

doentes residentes no distrito do Porto. 
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Neste último modelo verifica-se também que os doentes com idades inferiores 

a 35 anos no momento de inscrição em lista de espera têm uma maior 

probabilidade de aceder ao transplante quando comparados com os doentes 

com os outros grupos etários.  

Enquanto no modelo em que a causa de insuficiência renal era analisada 

separadamente também os doentes com glomerulonefrite apresentavam 

comparativamente com os doentes com a diabetes diferenças estatisticamente 

significativas no acesso ao transplante, na análise multivariável apenas os 

doentes com rim poliquistico como causa de insuficiência renal mantém uma 

probabilidade significativamente maior de serem transplantados quando 

comparados com doentes diabéticos.  

Os doentes classificados como ‘6 HLA comuns’ mantém uma maior 

probabilidade de acesso ao transplante (HR = 1,7, p < 0,01) quando 

comparados com os restantes doentes.  

Já os doentes insuficientes renais com valores de PRA superiores a 5% no 

momento de inscrição em lista de espera estão em desvantagem no acesso ao 

mesmo quando comparados com os restantes doentes (HR = 0,5, p < 0,01). 
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4.2 – Estudo 2: 

Factores sociodemograficos e clínicos como condicio nantes de dupla-inscrição 

para transplante renal 

Tabela 5: Características sociodemograficas e clínicas dos doentes no estudo  
 dupla-inscrição mono-inscrição   dupla-inscrição mono-inscrição 
 n % n %   n % n % 
Distrito  tipo de sangue ABO 
Porto 193 42,1% 125 50,2%  A 191 41,7% 133 53,4% 
Aveiro 68 14,8% 29 11,6%  AB 11 2,4% 12 4,8% 
Braga 85 18,6% 52 20,9%  B 34 7,4% 23 9,2% 
Bragança 36 7,9% 14 5,6%  O 222 48,5% 81 32,5% 
Viana do 
Castelo 29 6,3% 15 6,0%       
Vila Real 25 5,5% 12 4,8%  causa de insuficiência renal 
outro 22 4,8% 2 0,8%  diabetes 23 5,0% 40 16,1% 
      
Sexo  

doença de rim 
poliquistico 56 12,2% 32 12,9% 

masculino 295 64,4% 135 54,2%  glomerulonefrite 142 31,0% 59 23,7% 
feminino 163 35,6% 114 45,8%  

      

doença 
hipertensiva / 
esquemia renal 36 7,9% 16 6,4% 

Idade de entrada em lista de espera  
outra / 
desconhecida 201 43,9% 102 41,0% 

≥ 65 8 1,7% 17 6,8%       

[50;65[ 143 31,2% 85 34,1%  
tempo em diálise na entrada em lista de espera 
(meses) 

[35;50[ 188 41,0% 89 35,7%  < 1 57 12,4% 23 9,2% 
< 35 119 26,0% 58 23,3%  [1;6[ 101 22,1% 53 21,3% 
      [6;12[ 135 29,5% 45 18,1% 
Ano de entrada em lista de espera  [12;24[ 108 23,6% 59 23,7% 
1998 79 17,2% 49 19,7%  >= 24 57 12,4% 69 27,7% 
1999 83 18,1% 47 18,9%       
2000 93 20,3% 51 20,5%  6 HLA comuns 
2001 91 19,9% 53 21,3%  não 428 93,4% 228 91,6% 
2002 112 24,5% 49 19,7%  sim 30 6,6% 21 8,4% 
           
total 458  249   PRA máximo 

      
PRA máximo ≤ 
5% 415 90,6% 227 91,2% 

Nível socioeconómico  
PRA máximo > 
5% 43 9,4% 22 8,8% 

Classe baixa 256 64,2% 123 62,4%       
Classe média 105 26,3% 57 28,9%  1ª unidade de transplante 
Classe alta 38 9,5% 17 8,6%  HGSA 225 49,1% 143 57,4% 
      HSJ 165 36,0% 100 40,2% 
total 399  197   outra 68 14,8% 6 2,4% 
           
      total 458  249  



Acesso ao transplante renal de dador cadáver 
 

 

34  
Mestrado em Saúde Pública 

As frequências das variáveis por subgrupo dos 458 doentes classificados como 

em  dupla-inscrição e dos 249 em  mono-inscrição são  apresentadas na  

tabela 5. Nos doentes em dupla-inscrição 64,4% eram do sexo masculino e 

42,1% viviam no distrito do Porto. Cerca de um quarto (26%) desses doentes 

tinham menos de 35 quando entraram em lista de espera; 24,5% foram 

inscritos em lista de espera em 2002 e dos doentes em dupla-inscrição a quem 

foi possível definir nível socioeconómico 256 (64,2%) foram classificados como 

pertencentes à classe baixa.  

Para os doentes classificados como em dupla inscrição o grupo sanguíneo 

mais frequente era o grupo O (48,5%); a causa de insuficiência renal mais 

comum era a glomerulonefrite embora haja 43,9% classificados como tendo 

causa de insuficiência renal desconhecida ou outra; e 64% tinham menos de 

um ano de diálise quando entraram em lista de espera. Menos de 10 % destes 

doentes apresentaram valores de PRA máximo superiores a 5% e apenas 30 

(6,6%) foram classificados como ‘6 HLA comuns’. Cerca metade (49,1%) 

escolheu o Hospital Geral de Santo António (HGSA) como primeira unidade de 

inscrição para transplante em vez do Hospital de São João (HSJ) ou outra.  

No grupo dos doentes em mono-inscrição 50,2% viviam no distrito do Porto e 

54,2% eram do sexo masculino. Mais de um quinto (23,3%) dos doentes em 

mono-inscrição tinham menos de 35 anos quando inscritos em lista de espera e 

19,7% entraram em lista de espera em 2002. Dos doentes em mono-inscrição 

a quem foi possível definir nível socioeconómico 62,4% foram classificados 

como pertencentes à classe baixa. 
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O grupo sanguíneo mais frequente era o grupo A (53,4%); 41% foram 

classificados como tendo causa de insuficiência renal desconhecida ou outra 

que não as aqui descritas (glomerulonefrite, diabetes, rim poliquistico e 

esquemia renal hipertensiva); e 48,6% tinham menos de um ano de diálise â 

data de entrada em lista. Apenas 8,8% destes doentes tinham um PRA máximo 

superior a 5% quando inscritos em lista de espera e só 8,4% foram 

classificados como ‘6 HLA comuns’. A maioria (57,4%) destes doentes 

escolheu o HGSA como primeira unidade de inscrição para transplante.   

Na análise univariada (tabelas 6 e 7) verifica-se que os doentes com grupo 

sanguíneo A, AB e B têm um risco maior de estarem em mono-inscrição 

quando comparados com com os doentes do grupo O (OR = 1,91, OR = 2,99 e 

OR = 1,85 respectivamente).  

No que diz respeito à causa de insuficiência renal, em comparação com os 

doentes com diabetes, os doentes com rim poliquistico, os doentes com 

glomerulonefrite e os doentes com esquemia renal hipertensiva têm um menor 

risco de estarem em mono-inscrição (OR = 0,33, OR = 0,24 e OR = 0,26 

respectivamente).  

Verifica-se também que os doentes com mais de 2 anos em diálise no 

momento de inscrição em lista de espera têm um maior risco de estarem em 

mono-inscrição quando comparados com os doentes com menos de um mês 

em diálise.  

Os doentes que têm como primeira unidade de inscrição outra que não o 

HGSA e HSJ têm um menor risco de estarem em mono-inscrição se 
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comparados com os doentes cuja primeira unidade de inscrição é o HGSA (OR 

= 0,14, p < 0,01). 

Tabela 6: modelos de regressão logística – análise univariada 
variáveis clínicas 
  OR IC95% para OR p 
grupo de sangue ABO  
O 1† - - 
A 1,91 ]1,36;2,67[ < 0,01 
B 1,85 ]1,03;3,34[ 0,04 
AB 2,99 ]1,27;7,04[ 0,01 
    
causa de insuficiência renal  
diabetes 1† - - 
rim poliquistico 0,33 ]0,17;0,64[ < 0,01 
glomerulonefrite 0,24 ]0,13;0,43[ < 0,01 
doença hipertensiva / esquemia 
renal 0,26 ]0,12;0,56[ < 0,01 
outra / desconhecida 0,29 ]0,17;0,51[ < 0,01 
    
meses de dialise no momento de inscrição em lista de espera  
< 1 1† - - 
[1;6[ 1,30 ]0,72;2,34[ 0,38 
[6;12[ 0,83 ]0,46;1,49[ 0,53 
[12;24[ 1,35 ]0,76;2,42[ 0,30 
≥ 24 3,00 ]1,65;5,45[ < 0,01 
    
6 HLA comuns  
não 1† - - 
sim 1,31 ]0,74;2,35[ 0,36 
    
PRA máximo  
PRA máximo ≤ 5% 1† - - 
PRA máximo > 5% 0,94 ]0,55;1,60[ 0,81 
    
1ª unidade de transplante  
HGSA 1† - - 
HSJ 0,95 ]0,69;1,32[ 0,77 
outra 0,14 ]0,06;0,33[ < 0,01 
  † - grupo de referência    
 

Nesta primeira análise verifica-se que as mulheres têm um risco aumentado de 

estarem em mono-inscrição (OR = 1,53, p = 0,01) quando comparadas com os 

doentes do sexo masculino.  
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Já os doentes mais jovens quando inscritos em lista de espera têm um risco 

menor de estarem em mono-inscrição em comparação com os doentes do 

grupo etário mais velho (OR = 0,23, p < 0,01). 

Tabela 7: modelos de regressão logística – análise 
univariada 
variáveis sociodemográficas 
  OR IC95% para OR p 
Distrito  
Porto 1† - - 
Aveiro 0,66 ]0,40;1,07[ 0,09 
Braga 0,94 ]0,63;1,43[ 0,79 
Bragança 0,60 ]0,31;1,16[ 0,13 
Viana do Castelo 0,80 ]0,41;1,55[ 0,51 
Vila Real 0,74 ]0,36;1,53[ 0,42 
outro 0,14 ]0,03;0,61[ 0,01 
    
sexo  
masculino 1† - - 
femenino 1,53 ]1,12;2,09[ 0,01 
    
idade de entrada em lista de espera  
≥ 65 1† - - 
[50;65[ 0,28 ]0,12;0,68[ < 0,01 
[35;50[ 0,22 ]0,09;0,54[ < 0,01 
< 35 0,23 ]0,09;0,56[ < 0,01 
    
ano de entrada em lista de espera  
1998 1† - - 
1999 0,91 ]0,55;1,51[ 0,72 
2000 0,88 ]0,54;1,45[ 0,62 
2001 0,94 ]0,57;1,54[ 0,80 
2002 0,71 ]0,43;1,15[ 0,16 
    
Nível socioeconómico  
Classe baixa 1† - - 
Classe média 1,13 ]0,77;1,66[ 0,54 
Classe alta 0,93 ]0,51;1,72[ 0,82 
  † - grupo de referência   
 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no que diz 

respeito ao distrito de residência, ano de entrada em lista de espera, ‘6 HLA 

comuns’, valor de PRA máximo e nível socioeconómico.  
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As variáveis que apresentaram resultados estatisticamente significativos 

quando analisadas separadamente foram incluídas num modelo de regressão 

logística multivariável (resultados apresentados na tabela 8). 

Tabela 8: modelo de regressão logística – análise multivariável 
variáveis no modelo 
  OR IC95% para OR p 
grupo de sangue ABO  
O 1† - - 
A 2,13 ]1,47;3,08[ < 0,01 
B 2,46 ]1,29;4,72[ 0,01 
AB 3,72 ]1,44;9,62[ 0,01 
sexo  
masculino 1† - - 
feminino 1,58 ]1,11;2,23[ 0,01 
idade de entrada em lista de espera  
≥ 65 1† - - 
[50;65[ 0,32 ]0,12;0,85[ 0,02 
[35;50[ 0,27 ]0,10;0,71[ 0,01 
< 35 0,34 ]0,13;0,93[ 0,04 
causa de insuficiência renal  
diabetes 1† - - 
rim poliquistico 0,29 ]0,14;0,61[ < 0,01 
glomerulonefrite 0,21 ]0,11;0,42[ < 0,01 
doença hipertensiva / esquemia 
renal 0,18 ]0,08;0,42[ < 0,01 
outra / desconhecida 0,21 ]0,11;0,41[ < 0,01 
meses de diálise no momento de entrada em lista de espera   
< 1 1† - - 
[1;6[ 1,30 ]0,70;2,40[ 0,40 
[6;12[ 0,78 ]0,42;1,47[ 0,45 
[12;24[ 1,27 ]0,68;2,36[ 0,45 
≥ 24 2,98 ]1,55;5,71[ < 0,01 
1ª unidade de transplante  
HGSA 1† - - 
HSJ 0,89 ]0,62;1,28[ 0,54 
outra 0,12 ]0,05;0,29[ < 0,01 
 † - grupo de referência  
 

Neste último modelo verifica-se que controlando para as restantes variáveis, os 

doentes com um grupo sanguíneo que não o grupo O têm maior risco de 

estarem em mono-inscrição em comparação com os doentes do grupo O; as 

mulheres têm um maior risco de estarem em mono-inscrição que os homens 
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(OR = 1,58, p = 0,01); os doentes mais jovens no momento de inscrição em 

lista de espera têm um menor risco de estarem em mono-inscrição do que os 

doentes com idades superiores a 65 anos. Todos os doentes com uma causa 

de insuficiência renal que não a diabetes têm um menor risco de estarem em 

mono-inscrição quando comparados com os doentes diabéticos (OR = 0,29, 

OR = 0,21 e OR = 0,18 para doentes com rim poliquistico, com glomerulonefrite 

e com esquemia hipertensiva, respectivamente). Neste modelo multivariável 

também se verifica que os doentes com mais de dois anos em diálise no 

momento de inscrição em lista de espera têm um maior risco de estarem em 

mono-inscrição quando comparados com os doentes com menos de um mês 

em diálise (OR = 2,98, p < 0,01). Não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas entre os doentes que têm como primeira unidade de inscrição 

para transplante o HGSA e o HSJ.  

Do valor de p = 0,94 obtido para o teste de Hosmer e Lemeshow conclui-se 

que este último modelo apresenta um bom ajuste.           
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5 – Discussão 

Este trabalho baseou-se em dados de insuficientes renais inscritos em 

programa de transplantação renal no norte de Portugal. Pretendeu-se, por um 

lado, apresentar as condicionantes do acesso ao transplante renal que possam 

ser modificadas de modo a proporcionar uma distribuição mais equitativa dos 

órgãos e por outro identificar factores sociodemograficos e clínicos associados 

à inscrição dos doentes apenas numa unidade de transplante. 

 

Ao longo dos últimos anos os candidatos a transplante com grupo sanguíneo O 

têm-se acumulado em lista de espera uma vez que a exigência de 

compatibilidade ABO faz com que estes doentes sejam candidatos a um menor 

número de dadores. Neste estudo foi descrito o menor acesso ao transplante 

dos candidatos do grupo O em comparação com os candidatos dos outros 

grupos sanguíneos. Soluções como o transplante sem compatibilidade ABO 

têm sido estudadas e propostas [25, 26] como forma de conseguir mais 

equidade no acesso. No Japão, o transplante de rim com incompatibilidade 

ABO já foi realizado em mais de 1000 doentes desde 1989 com resultados 

similares aos transplantes com compatibilidade ABO [39]. Em Portugal, 

também o despacho que entrou em vigor em Agosto de 2007 dá preferência à 

distribuição isogrupal dos órgãos como forma de tentar evitar a acumulação 

dos doentes O em lista de espera como foi em cima referido.  

Candidatos mais jovens têm sido associados a transplante renal mais bem 

sucedido, comparativamente aos candidatos mais idosos, de modo que a 

restrição do acesso ao transplante baseada na idade tem sido uma estratégia 
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sugerida para reduzir discrepâncias entre a procura e oferta de órgãos [5]. No 

entanto, os doentes mais idosos também beneficiam claramente com o 

transplante embora este benefício seja menor que o verificado com doentes 

mais jovens [3, 5]. O menor acesso ao transplante, também encontrado neste 

estudo, por parte de doentes mais idosos pode também estar relacionado com 

a comorbilidade associada à evolução da idade, o que pode condicionar a 

aceitação destes doentes para transplante [22]. 

Estudos efectuados revelam que doentes com a diabetes têm tido menor 

acesso ao transplante se comparados com os outros doentes. Isto pode dever-

se à possível comorbilidade associada à diabetes [11] que podem tornar estes 

doentes inelegíveis para transplante. Também neste estudo os doentes com a 

diabetes apresentam menor probabilidade de serem transplantados tal como já 

fora descrito [10].   

Os resultados obtidos quanto ao papel do HLA eram já esperados tendo em 

conta a forma como a distribuição dos órgãos era realizada em Portugal. Com 

a entrada em vigor do novo despacho em Agosto de 2007 reduziu-se o peso 

das compatibilidades HLA na selecção do par dador-receptor cujas implicações 

poderão continuar ser analisadas em futuros estudos. 

Também era esperado que os doentes com valores mais altos de PRA 

tivessem menos acesso ao transplante. Protocolos de dessensibilização destes 

doentes foram já propostos [6, 30] e embora os resultados descritos não sejam 

categóricos podem vir a ser uma solução a curto prazo. De uma forma geral os 

doentes sensibilizados esperam o dobro por um transplante [30] e enquanto 

esperam pelo transplante em diálise estão sujeitos a maior morbilidade e 
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mesmo mortalidade. Com a evidência de que o tempo de espera em diálise 

antes do transplante se reflecte no outcome do transplante [6, 7] estes doentes 

estão também em desvantagem no pós-transplante. 

Iniquidades no acesso ao transplante devidas a localizações geográficas estão 

já descritas em vários países [11, 17, 18, 19]. Este trabalho centra-se na região 

Norte de Portugal cujas dimensões geográficas são muito reduzidas 

comparativamente aos exemplos anteriores, no entanto são conhecidas as 

assimetrias existentes entre os vários distritos que a compõem. Nos resultados 

apresentados os residentes no distrito de Bragança têm menor acesso ao 

transplante quando comparados com os residentes do distrito do Porto. A 

justificação para isto possivelmente reside na chamada “interioridade” de 

alguns distritos do país e que tem sido apresentada como causa de 

desigualdades sociais. 

Tal como já fora descrito, em diversos estudos levados a cabo noutros países, 

os resultados deste trabalho corroboram a ideia de que o acesso ao transplante 

renal aumenta com a possibilidade de múltiplas inscrições em unidades de 

transplante [31, 40, 41, 42, 43]. A legislação portuguesa possibilita a todos os 

candidatos a transplante a inscrição em duas unidades de transplante, no 

entanto continua a haver muitos inscritos numa só unidade ficando estes em 

clara desvantagem no acesso ao transplante. Noutros países a dupla-inscrição 

tem sido descrita como factor de desigualdade no acesso ao transplante uma 

vez que só os doentes com maiores recursos financeiros e mais informados 

têm acesso a esta opção [32, 42]. No caso português, uma vez que todos os 

doentes têm a possibilidade legal de se inscreverem em duas unidades de 
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transplante, o problema reside nos candidatos que se inscrevem apenas numa 

unidade de transplante.    

Todos os factores supracitados, à excepção do local de residência e da 

inscrição apenas numa unidade de transplante, condicionam não só do acesso 

ao transplante como também o sucesso do transplante a curto, médio e longo 

prazo. Ou seja, facilitar o acesso ao transplante a candidatos com detrimento 

da compatibilidade ABO ou de um menor número de incompatibilidades HLA 

entre dador e receptor do órgão pode por em causa o sucesso do próprio 

transplante bem como a longevidade do doente. A inscrição numa única 

unidade de transplante quando há a possibilidade de inscrição em duas com 

claros prejuízos no acesso ao transplante de rim de dador cadáver pode ser 

evitada uma vez que não acarreta danos colaterais para o outcome do 

transplante.  

 

Os resultados obtidos no segundo estudo, onde se procura identificar factores 

associados à mono-inscrição dos candidatos em programa de transplanatção 

renal, corroboram também conclusões de investigações realizadas noutros 

países, que descrevem os homens, os doentes mais jovens e de classes 

sociais mais elevadas como tendo maior probabilidade de se inscreverem em 

várias unidades de transplante em simultâneo [41, 40]. Estudos anteriores 

descrevem as mulheres como tendo um menor acesso à lista de espera para 

transplante renal em comparação com os homens [11, 21, 22]. Esta barreira ao 

acesso à lista de espera é explicada pela preferência das mulheres, por uma 

preferência de género por parte dos profissionais de saúde, por preocupações 
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em relação à osteoporose induzida por esteroides, por um menor 

encorajamento dos familiares em relação ao transplante, por razões 

económicas ou outras [11, 22, 45]. Estas possíveis razões podem também 

explicar porque as mulheres têm uma maior probabilidade de estarem em 

mono-inscrição.  

Estudos anteriores revelaram que os doentes com o grupo sanguíneo O 

esperam mais tempo por um transplante [25, 26]. Este tempo extra pode dar 

aos doentes do grupo O mais tempo para se inscreverem numa segunda 

unidade de transplantação e podem explicar porque são os doentes dos outros 

grupos sanguíneos que têm um maior risco de estarem em mono-inscrição.  

Os resultados obtidos no que respeita à idade eram de alguma forma 

esperados e já foram descritos por outros [40, 41]. Os doentes mais idosos são 

normalmente menos informados quanto às suas possibilidades e mesmo 

quando informados podem não estar dispostos a serem seguidos por duas 

consultas diferentes uma vez que terão de fazer mais viagens e mais exames. 

A existência de comorbilidades associadas com o avançar da idade retira aos 

doentes mais idosos disponibilidade e vontade de serem acompanhados por 

duas unidades de transplante podendo optar assim pela mono-inscrição.   

Os doentes com a diabetes como causa de insuficiência renal estão sujeitos a 

mais graves comorbilidades sendo esta razão invocada [11] para explicar 

porque estes doentes têm uma menor probabilidade de entrarem em lista de 

espera para transplante. O estado de saúde destes doentes pode também ser 

uma explicação para serem eles que estão em maior risco de estarem em 



Acesso ao transplante renal de dador cadáver 
 

 

45  
Mestrado em Saúde Pública 

mono-inscrição quando comparados com doentes com outras causas de 

insuficiência renal. 

Os doentes com mais de dois anos em diálise quando inscritos em lista de 

espera para transplante têm um risco quase três vezes maior de estarem em 

mono-insccrição quando comparados com os doentes com menos de um mês 

em diálise. As razões subjacentes ao facto destes doentes esperarem dois 

anos para entrarem em lista de espera podem justificar porque não se 

inscrevem numa segunda unidade de transplante. 

Dos 707 doentes que fazem parte do segundo estudo não foi possível 

determinar o nível socioeconómico para 111 deles. Esta falta de informação 

pode ser a razão destes resultados não corroborarem estudos anteriores em 

que um baixo nível socioeconómico é descrito como estando associado com a 

mono-inscrição [40].  

 

Factores de comorbilidade nos doentes em lista de espera para transplante têm 

sido descritos como condicionantes ao acesso ao transplante renal [17, 20, 24]. 

Neste trabalho, uma das limitações foi a impossibilidade de recolher este tipo 

de informação para a amostra em estudo no entanto possíveis comorbilidades 

podem ser explicativas de alguns resultados obtidos. Em estudos previamente 

apresentados [24] factores de comorbilidade não parecem mitigar a importância 

de outros factores sociodemograficos no acesso ao transplante renal. 

Também uma mais precisa avaliação do nível socioeconómico dos doentes 

seria desejável neste trabalho no entanto não existe evidência que esta 
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impossibilidade ponha em causa os resultados obtidos para as restantes 

variáveis estudadas.   

O acesso à lista de espera pode também ser um factor de iniquidade no acesso 

ao transplante [11, 44], no entanto os estudos aqui apresentados centram-se 

nos doentes inscritos em lista de espera e nas suas características.  

 

A recolha da informação que possibilitou a realização deste trabalho serviu 

também para a informatização dos registos dos candidatos a transplante bem 

como para planear e reestruturar bases de dados existentes.  

 

Se for objectivo de quem regula a selecção do par dador-receptor no 

transplante de rim cadáver, a busca da equidade entre os candidatos sem 

comprometer a utilidade do transplante, então é fundamental conhecer os 

factores que condicionam o acesso ao transplante, bem como os factores que 

possam garantir a sobrevivência de doente e enxerto. Este trabalho foca-se 

nos primeiros contribuindo para esclarecer indícios existentes.  

Decisões não fundamentadas cientificamente devem ser evitados quando se 

definem políticas de saúde, pelo que se espera com este trabalho possa 

contribuir para a fundamentação necessária à mudança.  

Este trabalho serve também como termo de comparação quando se avaliar o 

impacto das novas regras de selecção do par dador receptor no acesso ao 

transplante renal de dador cadáver. 
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6 – Conclusões 

Deste trabalho pode-se concluir que os principais factores que condicionam o 

acesso ao transplante de rim para doentes inscritos em programa de 

transplantação renal são o tipo de sangue, a idade, a causa de insuficiência 

renal, a tipagem HLA, os valores de PRA quando o doente entra em lista de 

espera, o local de residência e o facto de o doente só se inscrever numa 

unidade de transplante quando por lei tem direito a inscrever-se em duas.  

Reduzir o tempo de inscrição dos doentes em apenas uma unidade de 

transplante deve ser uma das principais preocupações de quem tem 

responsabilidades em definir as regras de distribuição de um bem tão precioso 

quanto escasso como os órgãos para transplante. Quem são e porquê os 

doentes só se inscrevem numa unidade de transplante quando legalmente 

podem inscrever-se em duas unidades? Esta é uma questão que merece uma 

resposta. 

Pode eventualmente este trabalho servir no futuro como termo de comparação 

para a análise das novas regras e suas implicações no acesso ao transplante 

renal contribuindo para uma desejável avaliação da eficácia do novo sistema 

em vigor desde Agosto de 2007. 

Deste estudo pode-se também concluir que são os doentes idosos, as 

mulheres, os doentes com mais de dois anos de diálise à data da inscrição em 

lista para transplante e os doentes com outras causas de insuficiência renal 

que não a diabetes, os alvos a ter em conta para diminuir a mono-inscrição. 

Politicas de sensibilização e medidas de melhor informação destes doentes 

podem ser uma das soluções para este problema. 
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Não se conhecem em Portugal outros estudos que tenham analisado os 

factores que condicionam o acesso ao transplante renal de uma forma 

sistemática e objectiva e só conhecendo a realidade actual será possível definir 

medidas que garantam a equidade. Este trabalho pode dar um contributo 

importante para o esclarecimento e descrição do panorama nacional do acesso 

ao transplante renal. 
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