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Introdução 

- TRANSPLANTE: ato de coletar um órgão ou tecido, ou parte 

deles, de um indivíduo (doador) e implantá-lo em outro indivíduo 

(receptor) ou outra região do mesmo indivíduo.  

- No caso de órgãos = reconstrução vascular 

Alexis Carrell, 1902 



Introdução 

Tipos: 

- Transplante autólogo: transferência de tecidos de um 

lugar para outro, no mesmo organismo 

-Transplante homólogo: quando se dá entre indivíduos da 

mesma espécie 

- alogênico: geneticamente diferente 

- singênico: geneticamente idêntico (gêmeos) 

-Transplante heterólogo (xenotransplante): transplante de 

órgãos ou tecidos entre indivíduos de espécies diferentes 
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Bases Imunológicas dos Transplantes 
Rejeição: lesão ao enxerto pela resposta imune do receptor 

• Hiperaguda: 

• Ac citotóxicos pré-formados contra  

Ag do enxerto 

• Exclusão vascular por trombose  

de grandes e pequenos vasos 

• bem estabelecida: rim, coração   

• raro: fígado 
 

• Aguda:  

• infiltrado inflamatório perivascular 

 com características agudas, com  

NO, Eo e Ly, tendo nuances de  

acordo com o órgão transplantado 
 

 



Bases Imunológicas dos Transplantes 
 

• Crônica:  

• Ocorre na maioria dos transplantes de órgãos sólidos: 

• coração, rim, pulmão, fígado 

• Processo mais lento          espessamento intimal com exclusão vascular tardia 

• Coração: lesão artéria coronária 

• Figado: ductopenia 

• Rim: proteinúria pós-txR 

 



Bases Imunológicas dos Transplantes 

- Objetivo: controle da rejeição 

- Histocompatibilidade: 

- Complexo principal de histocompatibilidade (MHC) 

- Cromossomo 6: produz proteínas de classe I e II do sistema 

de antígenos leucocitários humanos (HLA) 

- ABO 

- outros antígenos menores 
 

Quando um órgão vascularizado é tx o organismo é exposto a 

aloantígenos do doador, que são apresentados por CAA (do doador 

ou do receptor) aos Ly do receptor, pela ligação do seu receptor 

(TCR-CD3) 

- alo-reconhecimento 



Bases Imunológicas dos Transplantes 

• Resposta imune a aloantígenos: 

 

• Pode ser dividida em 3 fases: 

 

1. Fase de reconhecimento dos aloantígenos pelas 

células T e B do receptor 
• Reconhecimento dos antígenos HLA estranhos ao receptor 

 

2. Fase de sensibilização e desenvolvimento da resposta 

imune 
• Os Ly reativos aos antígenos do doador são ativados, 

proliferam (resposta monoclonal) e se diferenciam em células 

efetoras 

3. Fase efetora 

•    Ocorre o ataque do sistema imune contra o enxerto 
 



Bases Imunológicas dos Transplantes 

- Ativação Ly: 

- Depende APC (MHCII):  

- 1º sinal (TCR/CD3) 

- 2º sinal: co-estimulador 

- CD28 (=CD80/86) 

 

 

 

-Ativação do Ly gera um clone específico para aquele Ag e um 

subgrupo de Ly de memória (ativação secundária) 

- Além dos LyTCD8 são produzidas também outras células efetoras: 

- LyB-plasmócitos/MO/Eo          resp. inflamatória (REJEIÇÃO) 

TCR/CD3 



ATIVAÇÃO ALO-IMUNE DAS CÉLULAS T



Bases Imunológicas dos Transplantes 



Bases Imunológicas dos Transplantes 

Imunossupressores: 

• Corticoesteróides 

• Antiproliferativos:  

• azatioprina, MMF, 

micofenolato sódico 

• Inibidores da calcineurina:  

• ciclosporina/tacrolimus 

• Bloqueadores de TOR: 

• sirolimus/everolimus 

• Antilinfocitários: 

• timoglobulina/OKT3 (antiCD3)/Campath 

• Bloqueadores IL-2: 

• basiliximab/daclizumab 



Bases Imunológicas dos Transplantes 

Imunossupressores: 

• Esquema:  

• Indução: bloqueio à resposta aguda aos aloantígenos 

• Manutenção: ajuste para efeito imunossupressor com a menor taxa de 

afeitos adversos possível 

 

• Características:    grande variabilidade interindividual 

       estreita janela terapêutica  → controle nível sérico 

  

 uso em associação: bloqueio da resposta em vários níveis 

  

• Complicações:   

• infecções oportunistas 

• abolição vigilância imunológica: ↑ inc. câncer (linfoma ↑350x) 
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TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

fontes de enxertos

doador

humano
(alotransplante)

não-humano
(xenotransplante)

cadáver vivo



Morte encefálica 
 

- Conceito: Cessação irreversível da atividade cerebral 

- Coma aperceptivo com ausência de atividade motora supra-

espinhal e apnéia (CFM nº 1.480/97) 

- Morte encefálica = morte clínica 

2 pontos essenciais: 

- causa metabólica ou estrutural deve ser conhecida 

- lesão irreversível das estruturas responsáveis pela 

consciência e vida vegetativa 
 

-Diagnóstico: clínico + exames complementares  

- demonstrem de forma inequivoca ausência de atividade 

elétrica, metabólica ou ausência de perfusão sangüínea cerebral 

 

 

 

 



Morte encefálica 

-  Clínico: atestado por 2 médicos diferentes 

-  Ausência de reflexo córneo-palpebral  

-  Ausência de reflexos oculocefálicos  

-  Ausência de respostas às provas calóricas 

-  Ausência de reflexo de tosse  

-  Teste apnéia 

-  Exame complementar:  

1. Angiografia Cerebral  

2. Cintilografia Radioisotópica  

3. Doppler Transcraniano  

4. Monitorização da pressão intra-craniana  

5. Tomografia computadorizada com xenônio 

6. Tomografia por emissão de foton único (SPECT) 

7. EEG  

8. Tomografia por emissão de positróns  

9. Extração Cerebral de oxigênio 

 

 

IDADE INTERVALO: 

7 dias a 2 meses incompletos 48 

horas 

2 meses a 1 ano incompleto 24 

horas 

1 ano a 2 anos incompletos 12 

horas 

Acima de 2 anos 6 horas 



Morte encefálica 

 

 

 

Tomografia por emissão de foton único (SPECT) Doppler Transcraniano  



• Maastricht 

• tipo 1: falecido na admissão 

• tipo 2: ressuscitação mal sucedida 

• tipo 3: interrupção de suporte (controlado) 

• tipo 4: parada após morte encefálica 

Doadores com coração parado 



TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

fontes de enxertos

doador

humano
(alotransplante)

não-humano
(xenotransplante)
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morte
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DOADOR LIMÍTROFE DE FÍGADO 

lesão de preservação 

- esteatose 

- idade do doador 

- tempo UTI 

- hipotensão 

- inotrópicos 

- bioquímica (Na, AST, BT, U) 

- fígado reduzido / bipartido 
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HISTÓRICO 

• Década de 60:  

• primeiras experiências com transplantes 

• 1968: publicada 1ª Lei de Transplantes no Brasil  

• Década de 80: 

• não existia procura centralizada → procura por cada equipe 

• primeiras organizações de procura e alocação de órgãos (SP,RJ,RS) 

•1986: SPIT (Ribeirão Preto) →  Tx renal SP + MG  

• HLA 

• Década de 90: 

• 1991: criada em São Paulo a primeira Central de Tx do Brasil   

• 1992: remuneração do procedimento pelo SUS 

 



HISTÓRICO 

• 1997:  Res. nº 1.480/97 CFM: Definição e diagnóstico de ME  

•Criação SNT (Sistema Nacional de Transplantes)  

CNCDO (Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos) 

Lei nº9.434 Criação dos Cadastros Técnicos (Lista Única) – CRONOLOGIA 

 doação presumida  

2001 (Lei nº10.21) → doação consentida 

 

• Hoje: 25 CNCDOs + 8 centrais regionais  

(Paraná/MG) 

• São Paulo:  2 CNCDOs 

• CNCDO 1: Capital, Vale Ribeira, Litoral 

• CNCDO 2: Interior 

•10 hospitais universitários, denominados OPOs  

(Organização de Procura de Órgãos) 

CNCDO               
Centrais de Notificação, Captação 
e Distribuição de Órgãos 

OPO      
Organização de 
Procura de Órgãos 

Hospitais 

Hospitais 

SNT 
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Suporte  

Centro Cirúrgico 

Equipes de 

 Extração 

UTI 

OPO 

Equipes  

Transplantes 

Sincronia 

Evitar improvisações 



Seqüência de extração de órgãos 

- Preparo do doador 

- Dissecção vascular 

- Perfusão 

- Extração intra-torácica 

- Extração abdominal 

- Cirurgia de banco (“back-table”) 

- Acondicionamento 

- Transporte 

- Transplante 



Coração 

Pulmão 

Fígado 

Pâncreas 

Intestino 

Rins 

 

4 horas 

4 – 6 horas 

12 horas 

20 horas 

6-8 horas 

24 – 36 horas 

 

Tempo ideal de isquemia fria Ordem atuação das equipes 

1. Coração 

2. Pulmão 

3. Intestino delgado 

4. Fígado 

5. Pâncreas 

6. Rins 

7. Enxertos vasculares  

8. Córnea, pele e outros tecidos 











Cateterização: 

Posicionamento: 

Abaixo emergência 

das artérias renais 



Heparinização: 400 UI/kg  

antes da canulação dos 

vasos 

 





Cateterização: 

Posicionamento  

por palpação junto à 

borda pancreática 



Perfusão: 

- Assistolia (fim do suporte 

hemodinâmico e respiratório) 

- Resfriamento cavidade (gelo) 

- ideal: 0-4ºC 

- efluente claro 



Soluções de preservação de órgãos 

- histórico 

- 60’s (Belzer, Collins) 

- hipotermia (< 4ºC) 

- metabolismo 5-8% 

- remoção do sangue 

- prevenção formação de coágulos 



Soluções de preservação de órgãos 

- hipotermia 

- redução do metabolismo 

- paralização bombas de membrana 

- edema celular 

- equilíbrio compartimentos 

- intravascular 

- intersticial 

- intracelular 



(mM) 

glicose 

cloro 

magnésio 

fosfato 

potássio 

sódio 

sulfato 

bicarbonato 

Collins 

25 

15 

30 

50 

115 

10 

30 

10 

Euro-Collins 

195 

15 

− 

50 

115 

10 

− 

10 



Soluções de preservação de órgãos 

- hipotermia 

- alterações físicas 

- edema celular / intersticial 

- cito-esqueleto (influxo de cálcio) 

- alterações bioquímicas 

- acidose (anaerobiose) 

- depleção ATP 

- lesão de reperfusão (radicais livres) 



Soluções de preservação de órgãos 

- Belzer (UW – Universidade de Wisconsin) 

- relação sódio / potássio 

- pressão colóido-osmótica (edema) 

- tamponamento (acidose) 

- scavengers (radicais livres) 

- precursores de ATP 



Soluções de Belzer - UW 

-  relação sódio / potássio 

- baixa (intra-celular) 

- pressão colóido-osmótica (edema) 

- rafinose, lactobionato 

- colóide (HES) 

- tamponamento (acidose) 

- fosfato 

- scavengers (radicais livres) 

- glutationa, alopurinol 

- precursores de ATP 

- adenosina 



Soluções de Belzer – UW 

limitações 

- resistência vascular 

- vasoconstricão (potássio) 

- viscosidade (colóide) 

- preço 

- colóide (HES) 

- instabilidade 

- disponibilidade 

- fosfato 



 

Na / K 

imperm. 

 

colóide 

tampão 

scavengers 

 

substrato 

UW 

intra-celular 

rafinose 

lactobionato 

amido (HES) 

fosfato 

glutationa 

alopurinol 

adenosina 

Celsior 

extra-celular 

manitol 

lactobionato 

− 

histidina 

glutationa 

manitol 

glutamato 

HTK 

extra-celular 

manitol 

 

− 

histidina 

triptofano 

manitol 

ketoglutarato 



Acondicionamento / Transporte 

• Sacos próprios estéreis 

• Gelo/solução gelada 

• 0-4ºC 

•Geladeira térmica 

• Não colocar gelo 

diretamente em contato 

com enxerto 
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TRANSPLANTE DE RIM 

• Etiologia: 

• Prevalência:  

• EUA: 300 casos IRC pmp 

• Causas adultos:  

• Nefropatia diabética 

• Nefroesclerose hipertensiva 

• Glomerulonefrites 

• Patologias urológicas 

• Causas crianças: 

• Glomerulonefrites 

• Pielonefrites: RVU/VUP 

 
 

Indicação TxR (SS- 151 de 13/08/2010): 

•  IRC com terapia substitutiva 

•  tto conservador + ClCr < 10ml/min 

•  <18a ou DM: tto conservador + ClCr < 

15ml/min 



TRANSPLANTE DE RIM 

• Compatibilidade ABO 

• HLA → critério principal na alocação (2002) 

• Amostra de sangue atualizada a cada 90 dias 

• Pontuação 0 – 11: quanto maior a pontuação maior a compatibilidade 

• Tempo espera na lista 

• Hipersensibilidade: Reatividade contra painel  

• Determina sensibilidade contra Ag da população  

• Idade (< 18 anos) 

• DM I ou II 

• Priorização: falta de acesso vascular 

• Prova cruzada (microlinfocitotoxicidade cruzada) ou “cross-match” 

• Determina se o receptor tem Ac contra o potencial doador   

• Se positivo pode CI TxR 

 

 

 

 



TRANSPLANTE DE RIM 

• Doador vivo 

• Vantagens: semelhança genética, menor tempo em diálise, 

preparo prévio, menor tempo de isquemia fria, menor chance de 

não-funcionameto primário (< 5%) 

• Compatibilidade ABO, prova cruzada negativa 

• Maioria em crianças 

• Retirado rim em piores condições, se igual rim E 

• Lombotomia/videolaparoscopia 

 

• Doador cadáver  

• Modalidade mais realizada em países desenvolvidos 

• Melhoria dos resultados 

 



Retirada Rim 

 

 

• Doador < 15kg: transplante em bloco 

 



Retirada Rim 

 

Cirurgia de banco (“Back-table”): 

- separação rins 

- manutenção artérias polares e acessórias 

 

 



TRANSPLANTE DE RIM 

Variações arteriais: 25-33% 

+ comum artérias supra-numerárias 



TRANSPLANTE DE RIM 

• Receptor: 

• Fossa iliaca por via extraperitoneal 

• Anastomose arterial:  

• artéria iliaca comum/externa (LL) 

• interna (TT) 

• Anastomose venosa:  

• veia ilíaca externa/comum 

• Reimplante uretero-vesical 
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TRANSPLANTE DE FÍGADO 

• Necessidade estimada: 

•  20 Txf/milhão hab.em países ocidentais (EUA/EUR) 

• BRA: ~ 4.000 Txf 

• 2009: Lista ~ 4.700 pacientes 

    Txf realizados: 1322 TxF (28%) 
 

• Regulamentação: 

• Compatibilidade ABO 

•  2002:  Portaria n.º 541/GM 14 de março de 2002 

• Critérios para listar receptores 

•  2006: Portaria nº 1.160, de 29 de maio de 2006 

• MELD/PELD 

 



INDICAÇÕES - TRANSPLANTE DE FÍGADO 

• 2 GRUPOS: 

•  Doenças que não recidivam ou o fazem raramente:  

• Doenças biliares (CBP, CEP, AVB, doença ductopênica) 

• Doenças metabólicas  

• PAF, hemocromatose, oxaluria tipo I 

• Hemocromatose, Doença de Wilson, Def. de alfa1 AT 

• melhores resultados e sobrevida pós-tx  

• Doenças que recidivam: 

• Hepatites virais B/C/delta 

• hepatite auto-imune 

• Tumores hepáticos 

• alcoolismo 

 



INDICAÇÕES – TRANSPLANTE DE FÍGADO 

 
 

•  CHC restrito ao fígado, obedecendo os critérios Milão e Barcelona, 

com estadiamento obrigatório por mapeamento ósseo e tomografia de 

tórax  + IRRESSECABILIDADE 
 

Critério de Milão 

Paciente cirrótico com: 

- Nódulo único de até 5 cm de diâmetro, ou 

- Até três nódulos de até três centímetros de diâmetro cada. 

Ausência de trombose neoplásica do sistema porta. 

 

 

Critério de Barcelona: 

I - Critério anátomo-patológico: biópsia 

 

II- Critério radiológico:  

a) Um único método trifásico (TC multislice/RM,USG com microbolhas) com lesão 

focal > 2cm e WASHOUT) 

b) Duas imagens coincidentes entre 4 técnicas (USG com doppler ou microbolhas, 

TC, RM e Arteriografia), demonstrando lesão focal >2 cm com hipervascularização 

arterial 

III- Critério combinado: uma imagem técnica associada com Alfa-feto proteína (AFP) 

Demonstrando lesão focal > 2 cm com hipervascularização arterial e níveis de AFP > 200 

ng/ml 

 

   

 

•   

 



TRANSPLANTE DE FÍGADO 

MELD (≥ 12 anos): 

- Pontuação a ser considerada = (cálculo do MELD x 1.000) + (0,33 x 

número de dias em lista de espera (data atual - data de inscrição em lista, 

em dias); 

 
Fórmula do MELD 

MELD = 0,957 x Log e (creatinina mg/dl) 

+ 0,378 x Log e (bilirrubina mg/dl) 

+ 1,120 x Log e (INR) 

+ 0,643          

x 10 e arredondar para valor inteiro 

- Caso os valores de laboratório sejam menores que 1, arredondar para 1,0. 

- A Cr poderá ter valor máximo de 4,0, caso seja maior que 4,0 considerar 4,0. 

Caso a resposta seja sim para a questão da diálise (realiza diálise mais de duas vezes 

por semana), o valor da creatinina automaticamente se torna 4,0. 

 

Obs.: O valor de MELD mínimo aceito para inscrição em lista será seis. 
  

 Caso os exames não sejam renovados no período definido, o paciente receberá a 

menor pontuação desde sua inscrição, até que sejam enviados os novos exames. 

Caso o paciente não tenha uma pontuação menor, este receberá o valor de MELD 6 

ou PELD 3, até que sejam enviados os novos exames. 

 



TRANSPLANTE DE FÍGADO 

PELD (< 12 anos): 

Pontuação a ser considerada = (cálculo do PELD x 1.000) + (0,33 x número 

de dias em lista de espera data atual - data de inscrição em lista, em 

dias). 

 

O valor do PELD será multiplicado por três para efeito de harmonização com 

os valores MELD, pois a lista é única, tanto para crianças quanto para 

adultos. Este valor de PELD se chamará "PELD ajustado". 

 
Fórmula do PELD 

PELD = 0,480 x Log e (bilirrubina mg/dl) 

+ 1,857 x Log e (INR) 

- 0,687 x Log e (albumina mg/dl) 

+ 0,436 se o paciente tiver até 24 meses de vida 

+ 0,667 se o paciente tiver déficit de crescimento menor 2 

x 10 

- Caso os valores de laboratório sejam menores que 1, arredondar para 1,0. 

- Cálculo do valor do déficit de crescimento baseado no gênero, peso e altura. 

- Ajustamento do PELD para harmonização com o MELD: multiplicar por 3 e 

arredondar para valor inteiro. 



TRANSPLANTE DE FÍGADO – ALTERNATIVAS TÉCNICAS 

                  

  ORTOTÓPICO 

DEFINITIVO 

  HETEROTÓPICO 

 

  ORTOTÓPICO 

AUXILIAR 

 HETEROTÓPICO 

 

REDUZIDO 

SPLIT-LIVER 

INTERVIVOS 

REPIQUE OU DOMINÓ 



TRANSPLANTE DE FÍGADO – ALTERNATIVAS TÉCNICAS 

                  



TRANSPLANTE DE FÍGADO – ALTERNATIVAS TÉCNICAS 

                  
REDUZIDO / SPLIT-LIVER 



TRANSPLANTE DE FÍGADO – ALTERNATIVAS TÉCNICAS 

                  
INTERVIVOS 

Compatibilidade ABO 

Conjuge ou parente de até 4º grau 

Peso mínimo= 80% peso do receptor 

Peso ideal enxerto/peso receptor = 0,8% 

 estimar = volumetria 

 estudar variações anatômicas 



TRANSPLANTE DE FÍGADO – ALTERNATIVAS TÉCNICAS 

                  
REPIQUE OU DOMINÓ / TRIPIQUE 
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TRANSPLANTE DE PÂNCREAS 

Indicações e categorias de receptores: 

• DM I com uremia: IRC dialítica ou não com ClCr < 20ml/min 

• SPK de doador cadáver é a modalidade preferida 

• Indicação + comum: proteção enxerto renal (> 85%) 

• DM I com Tx renal prévio funcionante: paciente já 

submetido à imunossupressão (após 6 meses) 

• DM I sem uremia: pacientes com dificuldade grave em 

controlar o dibetes, DM lábil (minoria pacientes) 

• Recomendações para PTA: 

• DM I com complicações frequentes agudas e graves 

(hipo/hiperglicemia, cetoacidose) 

• Constatação de que não se trata de DM inadequadamente 

tratado 

 



TRANSPLANTE DE PÂNCREAS 

• Variantes técnicas: 

• Transplante de pâncreas segmentar 

• Intervivos (<1%): enxerto corpo-caudal 

• Transplante de pâncreas total vascularizado 

• Transplante de pâncreas isolado (PTA) 

• Transplante de pâncreas após rim (PAK) 

• Transplante simultâneo pâncreas-rim (SPK) 

• Transplante de ilhotas 

• Apenas células β 

• Experimental → alta taxa de insucesso a longo prazo 

Regulamentação: 

• Portaria GM nº 935  (22/07/1999)/ GM nº 2600 (21/10/2009)   

• SP: SS- 151 de 13 de agosto de 2010  



Retirada Pâncreas 

• Secção do duodeno  na  primeira porção 

• Ângulo duodenojejunal   

• secção duodeno distal 
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Essencial:  Enxertos vasculares 
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TRANSPLANTE DE PÂNCREAS 

 

Cirurgia receptor: 

• Preferência FID 

• Drenagem venosa: sistêmica ou portal 

• Drenagem secreção exógena:  

• entérica ou vesical 

 



OBRIGADO! 
 


