
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Faculdade de Medicina 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas 

 

 

 

 

 

 

 

FABIANA RABE CARVALHO 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE ANTIGENEMIA pp65: FERRAMENTA PARA 

ANÁLISE DO IMPACTO DA INFECÇÃO/DOENÇA POR 

CITOMEGALOVÍRUS EM PACIENTES SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE 

RENAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2016 

 



2 
 

FABIANA RABE CARVALHO 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE ANTIGENEMIA pp65: FERRAMENTA PARA 

ANÁLISE DO IMPACTO DA INFECÇÃO/DOENÇA POR 

CITOMEGALOVÍRUS EM PACIENTES SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE 

RENAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Jorge Reis Almeida 

 

Coorientadora: 

Profª. Andrea Alice da Silva 

 

 

 

Niterói, RJ 

2016 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciências 

Médicas da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à 

obtenção do título de Mestre em 

Ciências Médicas. Área de 

Concentração: Ciências Médicas. 

  ii 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C331 

 

Carvalho, Fabiana Rabe  

   Implementação de antigenemia pp65: ferramenta 

para análise do impacto da infecção/doença por 

citomegalovírus em pacientes submetidos ao 

transplante renal no Hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense / 

Fabiana Rabe Carvalho.- Niterói: 2016. 

63 f. 

 

   Orientador: Jorge Reis Almeida 

   Coorientador: Andrea Alice da Silva 

  

Dissertação(Mestrado em Ciências Médicas) - 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Medicina, 2016.  

   

 1.Infecções por Citomegalovírus. 2. Prevenção 

de Doenças. 3. Transplante de Rim. 4. Ganciclovir. 

I. Título. 

                                  

                                      CDD 616.92 

  iii 



4 
 

FABIANA RABE CARVALHO 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE ANTIGENEMIA pp65: FERRAMENTA PARA ANÁLISE 

DO IMPACTO DA INFECÇÃO/DOENÇA POR CITOMEGALOVÍRUS EM 

PACIENTES SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em: _____/_____/_____ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________________________________

Profª Claudete Aparecida Araújo Cardoso (UFF) 

 

_______________________________________________________________

Profª Ana Maria Ribeiro dos Santos (UFF) 

 

_______________________________________________________________

Prof. Edison Regio de Moraes Souza (UERJ) 

 

Niterói, RJ 

2016 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciências 

Médicas da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à 

obtenção do título de Mestre em 

Ciências Médicas. Área de 

Concentração: Ciências Médicas. 

  iv 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  v 

“Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e 

justiça. Digo o que penso, com esperança. Penso no que 

faço, com fé. Faço o que devo fazer, com amor. Eu me 

esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também 

se aprende.” 

Cora Coralina 



6 
 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho a minha família. 

Ao meu marido Antônio Carlos, que sempre me apoiou, incentivou e acreditou 

em mim. Pelo enorme amor, pela compreensão e por ser meu companheiro e 

meu amigo em todos os momentos da minha vida. 

Aos meus filhos Luis Felipe e Alice, que me mostraram o sentido da vida e que 

muitas vezes trabalharam comigo, ouvindo histórias do HCMV e apresentações 

de congresso e pós-graduação. Muito obrigada meus filhos, vocês são o 

combustível que me faz seguir em frente.  

A minha mãe Luciene, que pegou para si a tarefa de mãe junto comigo, 

cuidando das crianças na minha ausência com muito zelo e amor, sem a qual, 

não seria possível eu realizar esse sonho. Muito obrigada mãe por tudo! Ao 

meu pai João, pelo exemplo de dedicação ao trabalho, à família e à medicina. 

Pelas palavras de apoio e pelas aulas clínicas. 

Ao meu irmão João, psicólogo de plantão, pelas intermináveis conversas, pelo 

incentivo, pelo amor e pelo carinho. 

Ao meu irmão Claudio, pelo exemplo a ser seguido: dedicação ao trabalho, a 

fé, ao amor e a família. 

A minha irmã Bela e aos meus sobrinhos (Taís, Isabela, Daniel e Juliana), que 

mesmo de longe sei que estão felizes por esta conquista. 

A Deus por me enviar para esta linda família e por guiar o meu caminho.  

 

 

 

 

 

  vi 



7 
 

AGRADECIMENTOS 

São muitos agradecimentos que tenho que fazer, muitas pessoas foram 
especiais e essenciais para a finalização deste trabalho. No decorrer do 
caminho encontrei uma família aqui no Laboratório, muitos dias, passei mais 
tempo que na minha própria casa, tornando assim o LAMAP a minha segunda 
casa. Muito obrigada a todos pelo enorme carinho com que me receberam e 
me apoiaram durante esses dois anos. 

Ao meu orientador Jorge Reis, pela atenção, pelas palavras de incentivo nas 
horas em que o cansaço e o desânimo me pegaram, pelo apoio integral, 
empenho e pela paciência que sempre teve comigo, me mostrando que tudo 
deve ser realizado com calma e cautela e que o mundo é dinâmico.  

À minha coorientadora Andrea Alice, exemplo de que é possível ser 
profissional e mãe ao mesmo tempo, modelo de perseverança, dedicação e 
ética, sempre me incentivando e me ensinando cada etapa de cada ensaio com 
toda atenção e dedicação,me proporcionando crescimento profissional e 
pessoal.  

Às meninas, amigas de toda hora, Thalia, Nycole, Natália, Lyris, Amanda, 
Rachel, Cintia e Fabiana, que estiveram comigo neste trabalho, aliquotando, 
pegando amostras na Nefro e fazendo com que o trabalho de todo dia, fosse 
mais alegre e prazeroso. Mayra que me salvou do sono com os santos cafés e 
o enorme carinho. A amiga e pediatra oficial Katia Lino, pela amizade e 
carinho.  A menina K (Chiara) que tem se comportado direitinho e tem deixado 
a mamãe ajudar a tia nos trabalhos. 

À professora Claudete Cardoso, pela detalhada revisão e pelo carinho que 
sempre demonstrou por mim. 

Ao professor Jocemir Lugon, pela colaboração e apoio na confecção do artigo.   

Ao serviço de Patologia, em especial a Andrezza, que me ajudou na análise 
das imunoglobulinas. 

À Nefrologia em especial a Marleninha, a Kátia e Esperança, pela dedicação, 
apoio e carinho comigo e com os pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  vii 



8 
 

 

RESUMO  

O citomegalovírus humano (HCMV) é uma das principais causas de 
morbidade em pacientes transplantados renais.  Com o intuito de evitar 
complicações relacionadas à infecção por este patógeno, várias estratégias 
têm sido adotadas de acordo com o grau de risco para infecções. Pacientes 
considerados de alto risco são submetidos à terapia profilática, na qual 
medicamentos antivirais são administrados por um período de três meses e 
ajustados de acordo com a função renal e com o decaimento da dose pelo 
período de tratamento. Em contrapartida, pacientes considerados de baixo 
risco são rastreados para detecção da replicação viral e, só assim, iniciam a 
medicação antiviral, o que auxilia na tomada de decisão clínica. Portanto, fica 
claro que a infecção por HCMV é um desafio em transplante renal, tanto pela 
falta de uma abordagem terapêutica eficaz, quanto pela complexidade e 
variação metodológica no monitoramento da infecção. Dessa forma, o presente 
estudo teve como objetivo estudar a replicação viral do HCMV e a resposta 
sorológica nos primeiros meses pós-transplante renal, nos pacientes 
submetidos à profilaxia universal ou a terapia preemptiva, correlacionando os 
resultados encontrados com o curso clínico da infecção pelo HCMV. Para tal, 
foi realizado um estudo observacional, prospectivo e longitudinal com 32 
pacientes sob profilaxia universal ou terapia preemptiva com ganciclovir 
intravenoso, acompanhados a partir do dia do transplante renal e 
semanalmente durante os três primeiros meses. A detecção da replicação viral 
foi realizada através do ensaio de antigenemia pp65 concomitantemente com a 
resposta sorológica para HCMV, mensurada pelo ensaio de 
quimioluminescência. Em ambos os esquemas terapêuticos, o cut-off para 
início do tratamento foi de 10 células positivas/ 2x105 leucócitos. Cinquenta por 
cento dos pacientes rastreados apresentaram positividade para antigenemia 
pp65, com taxas de incidência similares entre cada grupo terapêutico, não 
havendo resultado positivo no primeiro mês de rastreamento. A máxima 
frequência de positividade foi encontrada na oitava semana pós-transplante. De 
forma interessante, o grupo profilaxia universal apresentou frequência de 
positividade precoce e maior gravidade da doença causada pelo HCMV se 
comparado ao grupo terapia preemptiva. Quando analisamos a resposta 
sorológica em ambos os grupos, observamos que, mesmo quando a doença se 
apresenta de forma grave, a resposta sorológica se mantém similiar entre os 
grupos, sugerindo que o perfil sorológico seja útil para determinacão do grupo 
de risco. O presente estudo demonstra que o monitoramento durante os três 
primeiros meses pós-transplante teve impacto positivo na detecção precoce da 
replicação viral, o que acarreta na redução da morbidade, embora a presenca 
de um quadro clínico mais grave sugira que, na profilaxia universal, o cut-off 
utilizado seja inapropriado. 

 

 

Palavras-chave: antigenemia pp65, profilaxia universal, transplante renal, 
ganciclovir 
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ABSTRACT  

Human cytomegalovirus (HCMV) is a major cause of morbidity in kidney 
transplant patients. In order to avoid complications related to infection by this 
pathogen, several strategies have been adopted in accordance to risk for 
infection. Patients considered as high risk receive prophylactic therapy, with 
antivirals administration for a three months period, adjusted for renal function - 
and dose decay during the treatment period.  In contrast, low-risk patients are 
screened for viral replication and only then, initiates antiviral medication, which 
may contribute to the clinical decision. Thus, it is clear that HCMV infection is a 
challenge in kidneyl transplantation, which may be explained by the lack of an 
effective therapeutic approach, the complexity and methodological variation in 
the monitoring of infection. Thus, the present study aims to study HCMV viral 
replication and seroconversion rates in the first months after 
kidneytransplantation in patients undergoing universal prophylaxis or 
preemptive therapy, correlating the results with the clinical course of HCMV 
infection. For this, was performed an observational, prospective, longitudinal 
study of 32 patients undergoing universal prophylaxis or preemptive therapy 
with intravenous ganciclovir, accompanied since the day of transplantation and 
weekly during the first three months. Detection of viral replication was 
performed using the pp65 antigenemia test simultaneously with the serologic 
response to HCMV, measured by chemiluminescence assay. In both 
therapeutic regimens, the cut-off to start treatment was 10 positive cells / 2x105 
leukocytes. Fifty per cent of screened patients were positive for antigenemia 
pp65, with similar incidence rates between each treatment group, with no 
positive results in the first month of monitoring. The maximum frequency of 
positivity was found in the eighth week post-transplant. Interestingly, the 
universal prophylaxis group showed early positive frequency and greater 
severity of disease caused by HCMV compared to preemptive therapy group. 
When we analyzed the serologic response in both groups, we found that, even 
when the disease presents itself in a severe form, serologic response keeps 
similar between groups, suggesting that serologic profile is useful for 
determining the risk group. This study shows that the monitoring during the first 
three months post-transplant had a positive impact  in early detection of viral 
replication, which leads  to the reduction of morbidity, although the presence of 
a more severe clinical picture suggests that, in universal prophylaxis, the 
applied cut-off  is inappropriate. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: pp65 antigenemia, universal prophylaxis, kidney transplantation, 
ganciclovir 
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1. INTRODUÇÃO 

A capacidade de reativação em condições de imunossupressão e o 

controle da infecção/doença pelo citomegalovírus humano (HCMV), um vírus 

de DNA membro da família herpesviridae, estão entre os maiores desafios 

associados aos transplantes de órgãos afetando diretamente seus desfechos 

clínicos e mortalidade 1-4. Dentro desse contexto, diferentes estratégias de 

monitoramento, ações terapêuticas preemptivas ou profiláticas tem sido 

empregadas 5.  Na maioria dos centros, o rastreamento e a monitorização para 

o HCMV são realizados em geral utilizando ensaios que identificam 

componentes virais, tais como a fosfoproteína 65 (pp65) ou o DNA viral por 

PCR 6-8. 

Em pacientes transplantados submetidos à profilaxia universal, a 

monitorização não é feita regularmente, e dados sobre possível replicação 

precoce oculta são desconhecidos, apesar de estar bem estabelecido que 

doença tardia, após o período do protocolo, tende a ocorrer neste grupo 9, 10. 

Devido à alta prevalência de doença tardia pelo HCMV na profilaxia universal, 

alguns centros empregam ao término da profilaxia universal, um esquema 

terapêutico semelhante ao protocolo preemptivo 11, 12. 

Na terapia preemptiva, tais ensaios diagnósticos são em geral avaliados 

semanalmente, na tentativa de flagrar um resultado, a partir de um valor limite 

previamente estipulado de cut-off, que vai orientar uma decisão terapêutica, 

sendo a monitorização parte de tal protocolo preemptivo per si. Em pacientes 

de alto risco, entretanto, tem sido utilizado uma estratégia de profilaxia 

universal, onde ocorre a utilização de drogas antivirais imediatamente após o 

início do transplante, perdurando usualmente por um período mínimo de três 

meses 13, 14.  

Tendo em vista o exposto acima, observamos que existe uma lacuna do 

conhecimento sobre o desempenho da replicação viral e da resposta sorológica 

de forma detalhada e abrangente, principalmente durante o período inicial da 

profilaxia universal. Assim, este trabalho teve como objetivo monitorar 

semanalmente a replicação viral em pacientes transplantados renais 

submetidos à terapia universal ou preemptiva, por meio do ensaio de 

antigenemia pp65 ao longo dos primeiros três meses pós-transplante. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. CITOMEGALOVÍRUS HUMANO (HCMV) 

O citomegalovírus humano (HCMV) pertence à família herpesviridae, 

juntamente com os vírus Epstein- Barr (EBV), vírus herpes simplex tipo 1 e 2 

(HSV-1 e HSV-2), o vírus varicela – zoster (HHV-3) e os herpes vírus humano 

6, 7, e 8 (HHV-6, HHV-7 e HHV-8). Todos compartilham certas propriedades 

estruturais incluindo genoma linear duplo de DNA, capsídeo icosaédrico 

simétrico e envelope viral (Figura 1). Partilham também algumas propriedades 

biológicas como a latência e a reativação, além de serem causas de infecções 

recorrentes em hospedeiros imunossuprimidos. Não existem sorotipos 

distintos, contudo algumas diferenças genotípicas podem ser encontradas e 

classificadas através da análise de amplificação molecular do DNA 15, 16. 

 

 

Figura 1: Modelo tridimensional do citomegalovírus humano (HCMV) mostrando vários 
componentes do vírus. (Fonte: Adaptado de Tania Crough, 2009) 

 

O HCMV, também conhecido como vírus da inclusão citomegálica, em 

alusão à morfologia citopática encontrada nas células infectadas, é um vírus 

ubíquo, que atinge pessoas de todas as idades e etnias. Pode ser transmitido 

verticalmente (da mãe para o concepto), com alto risco a partir de mães com 

infecção primária, podendo a transmissão ocorrer nos períodos pré natal, 

perinatal ou pós-natal. Tem sido relatada também a transmissão através de 

contatos com cuidadores materno-infantis, entre os membros de uma família e 



17 
 

da escola primária, depois na adolescência pelo contato sexual, e também, 

muito particularmente através de hemoderivados ou através do transplante de 

órgãos. Por outro lado, transmissão pessoa a pessoa em meio hospitalar não 

tem sido documentada, de modo que as condutas de precauções de contato 

recomendadas são suficientes e o isolamento de pacientes não é 

rotineiramente recomendado.  

É importante ressaltar que indivíduos, como aqueles com infecção pelo HIV, 

câncer, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea, estão sob sério 

risco de infecção e desenvolvimento de doenças graves 17, 18.  

A soroprevalência global do HCMV atinge taxas de 50 a 90% e, no Brasil, já 

atinge mais de 90%, aumentando sua soroprevalência proporcionalmente de 

acordo com a idade e a piora da condição socioeconômica. 

 Em indivíduos imunocompetentes, a infecção primária por citomegalovírus 

se mostra de forma assintomática ou com sintomas leves como febre, dor no 

corpo e coriza e se estabelece no corpo do hospedeiro de forma latente 19, 20. 

É de extrema importância a distinção entre infecção pelo HCMV e 

citomegalovirose. O diagnóstico da infecção pelo HCMV é realizado pela 

detecção do vírus por meio de cultura, por técnicas moleculares ou por 

alterações no estado sorológico dos pacientes sem sinais e sintomas clínicos 

21, 22. A citomegalovirose é caracterizada pela presença de sinais e sintomas 

clínicos e alterações laboratoriais como febre, envolvimento de órgãos alvo 

(como hepatite, pancreatite, colite e mesmo miocardite, por exemplo) e 

leucopenia, anemia e/ou trombocitopenia; mesmo nestes casos, a suspeita 

clínica pode ser mal interpretada ou tardia. Por isso, se tem procurado 

correlacionar infecção pelo HCMV e citomegalovirose com o número de cópias 

virais, porém os resultados variam muito de centro para centro, e tais fatores 

têm trazido dificuldades em aplicações práticas e padronizações guiadas por 

diretrizes 23. Um estudo recente correlacionou as duas técnicas (antigenemia 

pp65 e qPCR), e demonstrou que 205 cópias/ mL equivale a ≥ 1 célula positiva/ 

2 x105 leucócitos, porém outros estudos, com pacientes transplantados com o 

mesmo órgão são necessários 24. Devido a isso, a diferenciação entre infecção 
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passada e doença ativa em indivíduos imunossuprimidos é um desafio 

diagnóstico 25,26. 

A sorologia, detecção de anticorpos contra partículas virais anti-HCMV, está 

disponível em uma grande variedade de centros e é a técnica mais utilizada 

para a triagem sorológica populacional. A presença de anticorpos IgM anti-

HCMV sugere soroconversão recente e demonstra infecção aguda, e um 

aumento isolado de até quatro vezes nos títulos de IgG anti-HCMV em um 

período de até quatro semanas, sugere doença aguda ativada. Todavia, a 

sorologia não tem mostrado valor em diagnosticar e tratar em tempo hábil 

doença ou em predizer doença dentro do cenário do transplante, sendo a 

sorologia positiva utilizada como marcador prévio de exposição 27. 

A detecção de IgG circulante mesmo após dois anos de infecção primária, 

impossibilita a diferenciação entre infecção recente, passada ou reinfecção. 

Sendo assim, a alternativa para resolver esta questão seria a dosagem de 

avidez da IgG, uma vez que, durante os três primeiros meses após a infecção 

primária, as IgG produzidas apresentam uma baixa avidez, evidenciando 

infecção recente. Ao ser detectada alta avidez simultaneamente a IgM-HCMV 

caracteriza-se infecção antiga, com a presença de IgM residual 28. 

A identificação de antígenos específicos que servem como biomarcador de 

atividade biológica de replicação do HCMV que podem ser identificados em 

neutrófilos infectados pelo HCMV, é possível com o teste de antigenemia para 

a proteína pp65 do HCMV. A pp65 é uma proteína matriz precoce do HCMV 

para a qual anticorpos monoclonais muito específicos foram desenvolvidos 29-

31.  

Os resultados geralmente estão disponíveis no mesmo dia, e o ensaio já 

provou ser efetivo em transplantados de órgãos e tecidos, como na infecção 

pelo HIV em outras doenças como o lúpus eritematoso sistêmico, nos quais os 

estudos têm evidenciado uma ótima correlação com a viremia 9, 32. As técnicas 

de mapeamento genômico do HCMV, seja por PCR em tempo real, sejam por 

hibridização in situ, ou qualquer técnica de amplificação molecular, são 

relativamente mais rápidas e fidedignas e quantificam o DNA viral. Embora 

apresentem sensibilidade e especificidade máximas, os resultados obtidos com 
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as diferentes técnicas moleculares são ainda conflitantes e, por isso, a 

aplicação prática clínica tem sido muito questionada. Aparentemente, assim 

como nos estudos de culturas em fibroblastos, a positividade não tem força em 

predizer a citomegalovirose, com o ensaio se apresentando positivo até meses 

após o tratamento e a resolução do quadro clínico 24. 

O uso de drogas imunossupressoras potentes para prevenção da rejeição 

do enxerto aumenta o risco de doença clinicamente relevante pelo HCMV 16, 25, 

33, com pico de incidência temporalmente imediata ao processo do transplante 

e ao longo dos primeiros meses 34. Por outro lado, alguns trabalhos têm 

revelado que um número diferente de drogas antivirais, protocolos e vias de 

administração têm sido usadas para amenizar este problema (como exemplo 

ganciclovir, valaganciclovir e valganciclovir), comprovando diminuição do 

número de casos de infecção pelo HCMV e citomegalovirose, ou apenas 

retardando o aparecimento de células positivas, principalmente em esquemas 

profiláticos, diminuindo a incidência global de infecção/ doença pelo HCMV 9, 12. 

Outra questão importante nos transplantes renais diz respeito à resistência 

aos medicamentos utilizados. Se o medicamento antiviral adotado não suprimir 

completamente a replicação viral, ocorre um processo de seleção que beneficia 

a reprodução destas cepas resistentes. A ocorrência clínica de CMV resistente 

tem sido observada após o término do tratamento prolongado com ganciclovir 

devendo-se suspeitar de resistência ao medicamento quando não for 

observada remissão da doença ou quando não houver diminuição da contagem 

de células ou da carga viral após o término do tratamento. Quando houver 

suspeita clínica de resistência, recomenda-se a análise genotípica e mudança 

na medicação adotada para uma droga alternativa 35, 36. 

 

 2.2. DROGAS IMUNOSSUPRESSORAS 

 

As drogas imunossupressoras podem ser anticorpos monoclonais que 

bloqueiam ou inativam moléculas para o reconhecimento antigênico de 

linfócitos T, funcionando como via terapêutica para o controle de rejeição 
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aguda e crônica do enxerto. Sendo assim, os pacientes tratados com estas 

drogas tornam-se suscetíveis a infecções oportunistas devido à 

imunossupressão inespecífica causada por estes fármacos e depleção 

funcional das células T ou B 37.  

Torna-se fundamental o entendimento sobre os mecanismos de ação 

das drogas imunossupressoras para elaboração correta dos protocolos 

utilizados nas terapias profiláticas e preemptivas, além de novas abordagens 

para a terapia antiviral direcionada contra a latência e principalmente o 

conhecimento da biologia molecular do vírus para o desenvolvimento de 

vacinas. 

 Na tentativa de controle da infecção pelo HCMV, esquemas 

terapêuticos têm sido estabelecidos e recomendados pelo consenso 

internacional para a gestão do citomegalovírus em transplantes de órgãos 

sólidos. Sendo assim, dois esquemas terapêuticos têm sido empregados no 

manejo aos pacientes: a profilaxia universal que prevê a utilização de 

medicação antiviral a todos os pacientes transplantados de alto risco (D+/ R-), 

ou sempre que a indução de imunossupressão for realizada com timoglobulina. 

O tempo de utilização da terapia universal deve ser compreendido entre três e 

seis meses após o transplante, dependendo do grau de imunossupressão a 

que este paciente foi submetido ou a utilização de anticorpos antilinfocitários 

para indução. Já a terapia preemptiva consiste na monitorização da infecção 

por HCMV através de ensaios laboratoriais e utilização de medicação antiviral 

somente quando há detecção de replicação viral 10. 

 

Um dos fármacos utilizados em transplantados renais é o ganciclovir, um 

potente inibidor da infecção causada pelo HCMV, geralmente administrado por 

via intravenosa.  Nas células infectadas pelo CMV, ganciclovir é inicialmente 

fosforilado a ganciclovir monofosfato pela quinase proteica viral UL97. Depois 

de ocorrer a fosforilação, diversas quinases celulares produzem ganciclovir 

trifosfato, o qual é lentamente metabolizado no interior da célula (meia-vida de 

18 horas). A inibição da replicação viral ocorre por dois mecanismos: (1) 

inibição competitiva da incorporação da desoxiguanosina trifosfato (DGTP) ao 

DNA pela DNA polimerase e (2) a incorporação do trifosfato de ganciclovir ao 
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DNA viral causando um término imediato ou grande limitação do alongamento 

do DNA viral 76. 

Outros fármacos com apresentação oral também têm sido utilizados 

com o objetivo de prevenção e tratamento da citomegalovirose. Devido à sua 

biodisponibilidade o valganciclovir é o fármaco oral de escolha, mostrando bons 

resultados no controle da infecção pelo HCMV, consistindo o seu mecanismo 

de ação na metabolização hepática e conversão em aciclovir e valina. O 

aciclovir é então fosforilado no interior da célula hospedeira pela enzima viral 

timidina cinase (TK) e por competição com o substrato (trifosfato de 

desoxiguanosina) o aciclovir inibe seletivamente a ação da enzima DNA 

polimerase viral, causando um bloqueio na replicação viral, possibilitando a sua 

eliminação pelo sistema imunológico 38-40. 

 

 

2.3. RESPOSTA IMUNOLÓGICA PARA O HCMV 

 

A figura 2 mostra o mecanismo de entrada do vírus HCMV na 

primoinfecção em indivíduos saudáveis. Tal mecanismo se inicia com a 

replicação do vírus na mucosa epitelial, com disseminação através de células 

monocíticas da linhagem mielóide incluindo monócitos e células CD34+, 

estabelecendo assim uma infecção latente. O sítio exato onde o vírus se 

encontra alojado quando está na forma latente ainda não está totalmente 

definido, porém sabe-se que o genoma viral pode ser detectado em células do 

sistema mielóide como, por exemplo: monócitos, macrófagos, linfócitos, células 

de medula óssea (CD34+), células dendríticas imaturas (DCs) e células 

endoteliais 41. 
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O HCMV é conhecido pelo seu poder de evasão da resposta 

imunológica do hospedeiro, paralisando a função de apresentação de 

antígenos de células dendríticas durante uma resposta inicial, interferindo 

diretamente com a apresentação de peptídeos antigênicos para células T 

CD4+ e CD8+, no controle e restrição da replicação viral, podendo inibir a 

função efetora de células natural killer (NK) através da inibição da ativação dos 

receptores das células NK 42. 

 As respostas de células T têm como alvo múltiplas proteínas 

específicas para HCMV, principalmente direcionadas contra a matriz 

tegumentar da proteína pp65 2. 

 A reativação do HCMV após a latência é a etapa chave da patogênese 

da infecção por HCMV, podendo ser reativado através de fatores como 

inflamação, infecção, stress ou resposta a imunossupressão. Fator de necrose 

Figura 2: Controle imunológico de HCMV pela imunidade inata e adaptativa.  (A) 

Entrada no epitélio. (B) Estabelecimento da infecção latente. (C) Diferenciação 

de monócito em macrófago, iniciando a infecção ativa. (D) Partículas virais ou 

corpos densos ativando o braço inato do sistema imunológico. (E) Replicação 

viral. (F) Ativação de células B. (Fonte: Adaptado de Tania Crough, 2009). 
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tumoral alfa (TNF-α) tem sido demonstrado como mediador no processo de 

reativação se ligando ao receptor do fator de necrose tumoral, ativando a 

proteína quinase C e NF-κB e subsequente transcrição dos genes IE 

(immediate – early protein) do HCMV 3, 43. 

Os linfócitos T são células responsáveis pela imunidade celular e são 

requeridas em colaboração para a indução da resposta imune, possuindo 

receptores que reconhecem apenas fragmentos peptídicos de proteínas 

antigênicas, ligados pelo complexo principal de histocompatibilidade (MHC), 

que se localizam na superfície de células apresentadoras de antígenos. 

Enquanto o linfócito T inicia seu desenvolvimento no timo, o linfócito B se 

desenvolve na medula óssea 44. 

A expressão do gene viral é limitada a células infectadas latentes, 

restringindo o seu reconhecimento por células efetoras do sistema imune. A 

diferenciação das células monocíticas infectadas pelo vírus em macrófagos é 

responsável pelo início da infecção. Corpos densos associados a partículas 

virais podem ser processados por células dendríticas (apresentadoras de 

antígenos) que podem estimular células T antígeno-específicas. As células 

dendríticas ativadas através dos receptores do tipo Toll, também podem 

secretar uma variedade de citocinas e quimiocinas que podem ativar o sistema 

imune inato através das células NK. As células T ativadas e as células NK 

lisam diretamente as células infectadas por citólise ou bloqueiam a replicação 

viral através da secreção de citocinas como IFN- ɣ e/ou TNF 3. 

Quando ocorre a ativação de células T por antígenos, estas liberam 

sinais moleculares incluindo interferon-ɣ que aumentam de acordo com a 

resposta viral e acionam de forma coordenada moléculas apresentadoras de 

antígenos virais para as células T citotóxicas. Já as células T helper estimulam 

macrófagos para destruírem patógenos e auxiliam outros tipos de linfócitos a 

responderem aos antígenos. A administração de anticorpos antilinfocitários 

como a timoglobulina em pacientes transplantados resulta na liberação de 

grandes quantidades de TNF-α e citocinas proinflamatórias promovendo a 

ativação do HCMV e depleção células T hellper tornando o paciente suscetível 

a infecções por microorganismos não patogênicos 1,3. 
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O desenvolvimento da imunidade efetivada por células T é importante 

para o controle da infecção/doença pelo HCMV em receptores de transplante 

de órgãos sólidos. Estudos anteriores mostraram contagem de células T CD4+ 

abaixo de 100 células/µL e TCD8+ menor que 50 células/µL após três meses 

de transplante estão associadas a uma baixa imunidade, sugerindo que valores 

maiores que os vistos acima podem prevenir o risco de reativação do HCMV 3, 

45.  

Atualmente uma nova técnica tem sido disponibilizada para 

quantificação de IFN-ɣ secretados por linfócitos, o QuantiFERON CMV, em 

resposta a antígenos associados com a infecção por HCMV. Através de tubos 

específicos revestidos com peptídeos que simulam epítopos de proteínas do 

vírus HCMV, é realizado o ensaio e sua quantificação medida através de um 

ensaio imunoenzimático (ELISA) 46. 

Alguns estudos têm relacionado um prejuízo funcional das células T 

CD8+ com uma falha da supressão da replicação do HCMV em pacientes 

transplantados. Alguns pacientes apesar de apresentarem IgG anti-HCMV e 

apresentarem células TCD8+ específicas para HCMV, estas células não 

produzem IFN-ɣ, sugerindo que o monitoramento da secreção de IFN-ɣ por 

células T CD8+ pode ser um melhor marcador para determinação do grupo de 

risco, evitando a inclusão de receptores falso positivos, no grupo de baixo risco 

44,47,61.  

 

2.4. CITOMEGALOVÍRUS E TRANSPLANTE 

 

Em receptores de transplante de órgãos sólidos de um modo geral, a 

doença pelo HCMV, denominada Síndrome de mononucleose ou 

citomegalovirose, se caracteriza por manifestações clínicas como febre, 

inapetência, mialgias e artralgias acompanhadas por exames laboratoriais que 

demonstrem leucopenia, anemia e/ou trombocitopenia. Em poucos pacientes, 

essa doença pode evoluir para o envolvimento de um órgão alvo envolvendo 

sintomas como gastrite, enterite, colite, pneumonia, encefalite, hepatite, nefrite 
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entre outros. Porém o envolvimento de gastrointestinal é o mais comum em 

receptores de transplante renal, com manifestações clínicas como náusea, 

vômito, dor abdominal, disfagia, hemorragia gastrointestinal dependendo do 

órgão envolvido. Perda do enxerto e até mesmo óbito são desfechos indiretos 

que podem ocorrer devido à caracterização tardia da citomegalovirose 48. 

A infecção pelo HCMV é uma das causas mais importantes de infecção 

após transplante de órgãos sólidos, resultando em significativa morbidade 49-51.  

A exposição prévia ao vírus, que pode ser detectada pela presença de 

anticorpos IgG anti-HCMV no plasma dos indivíduos, aumenta com a idade da 

população geral e está presente em mais que 70% (tanto dos doadores quanto 

dos receptores), previamente ao processo do transplante. Assim, é 

extremamente comum a positividade para o HCMV na ocasião do transplante 

renal, provavelmente devido a inúmeras sessões de hemodiálise e 

hemotransfusão 51-53. 

Múltiplos fatores podem estar associados ao risco do aparecimento de 

infecções: perfil da imunossupressão utilizado, cuidado pós-operatório e 

exposição hospitalar prolongada. Estudos demonstram que a incidência de 

infecções oportunistas é maior nos primeiros meses de acompanhamento pós-

transplante, principalmente relacionadas ao tempo de isquemia fria do enxerto 

e fatores de ordem imunológica e órgãos de doadores cadáveres que 

aumentam em 5,4 vezes a chance de desenvolver infecção. Estudos 

demonstram complicações infecciosas em 51% de receptores transplantados 

renais 54, 55.  

A infecção e a citomegalovirose têm sido relatadas nos receptores de 

transplante renal em 32% e 8%, respectivamente. Além disso, HCMV tem sido 

associado a efeitos indiretos, incluindo a rejeição, a nefropatia crônica e o 

aumento das infecções oportunistas 56-59. Entretanto, nos últimos anos, o 

desenvolvimento de terapia antiviral profilática ou monitoramento da carga viral 

pós-transplante reduziu significativamente a mortalidade por HCMV e tem 

melhorado a sobrevida no pós-transplante 60, 61. 
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3. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO TEMA 

 

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) é o único hospital público 

a realizar transplante renal na Região Metropolitana II do Sistema Único de 

Saúde – SUS no Estado do Rio de Janeiro. Tal  região compreende as cidades 

de Niterói, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Silva Jardim, 

com uma população estimada em dois milhões de pessoas. O HUAP/UFF 

realiza cerca de 30 transplantes renais por ano, sendo sua totalidade oriunda 

de doadores falecidos, através de convênio com o Programa Estadual de 

Transplantes de Órgãos do Estado do Rio de Janeiro (PET).  

Fica claro que a infecção por HCMV é um desafio em transplante renal, 

tanto pela falta de disponibilidade de uma abordagem terapêutica eficaz, 

quanto pela complexidade e variação metodológica do monitoramento da 

infecção. Desta forma, o estabelecimento, o monitoramento e o estudo de 

novas abordagens diagnósticas para essa infecção em receptores de 

transplante renal, são fundamentais para garantir uma diminuição da 

morbidade acarretando uma melhora na qualidade de vida do paciente, além 

permitir uma melhor compreensão dos mecanismos fisiopatológicos da doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 
 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

Implantar e avaliar o método de pesquisa do antígeno para 

citomegalovírus, a antigenemia pp65, em amostras de pacientes submetidos ao 

transplante renal. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implantar e otimizar o método de antigenemia para citomegalovírus no               

Laboratório Multiusuário de Apoio a Pesquisa em Nefrologia e Ciências 

Médicas (LAMAP/HUAP). 

 Determinar via antigenemia, a incidência da infecção pelo 

citomegalovírus em pacientes submetidos ao transplante renal. 

 Correlacionar a antigenemia com a presença da infecção e/ou doença 

pelo citomegalovírus. 

 Comparar os dados retrospectivos, tendo como desfechos a taxa de 

perda de enxerto e o óbito. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDO 

           Trata-se de um estudo observacional, prospectivo, longitudinal. 

           5.2. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Este estudo analisou amostras de sangue periférico de pacientes 

submetidos ao transplante renal no Serviço de Nefrologia do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense. 

 

5.3. PERÍODO DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi conduzido no período de abril de 2014 a setembro 

de 2015. 

 

5.4. METODOLOGIA PARA COLETA DOS DADOS 

 

Dados clínicos e laboratoriais foram obtidos dos registros médicos dos 

pacientes e armazenados em banco de dados.  

O monitoramento consistiu do acompanhamento laboratorial dos 

pacientes nos seguintes tempos: no dia do transplante (tempo zero), 

semanalmente durante os três primeiros meses e uma avaliação adicional 

realizada ao final do sexto mês pós-transplante. 

 

5.5. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Os critérios de inclusão consistiram no acompanhamento de todos os 

pacientes transplantados no período descrito acima, que concordaram em 

participar do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 
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5.6. METODOLOGIA LABORATORIAL 

 

5.6.1 Coleta das amostras biológicas 

As amostras dos pacientes foram coletadas pela equipe de enfermagem 

do serviço de Nefrologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), onde 

posteriormente foi analisado o perfil da replicação viral por meio da técnica de 

antigenemia pp65 com validação interna pelo ensaio de qPCR. 

Simultaneamente, foi realizada também a sorologia para HCMV (IgG e IgM).  

Foram coletados 5 mL de amostras sanguíneas em tubos contendo 

EDTA e para soro foram obtidos 5 mL de sangue em tubos com gel separador. 

Posteriormente as amostras foram enviadas ao Laboratório Multiusuário de 

Apoio a Pesquisa em Nefrologia e Ciências Médicas (LAMAP) e separadas por 

centrifugação, onde plasma/soro foi transferido para criotubos, identificadas, 

fracionadas e armazenadas em freezer a -80°C para posterior análise (caso 

necessário) e, após sua utilização, descartadas conforme protocolo de 

biossegurança do HUAP. O ensaio de antigenemia pp65 foi realizado no 

máximo após seis horas da coleta do material conforme recomendação do 

fabricante do Kit e uma segunda lâmina foi acondicionada em freezer -80ºC, de 

forma a se obter um backup dos resultados para possíveis esclarecimentos 

destes por parte médica. 

 

5.6.2. Medicamentos imunossupressores  

 

Todos os pacientes receberam como medicamento para indução de 

imunossupressão: timoglobulina ou basiliximab. A timoglobulina foi 

administrada quando: D+/R-; doador > 60 anos de idade; valor da creatinina do 

doador > 1,5 mg / dL. 

Para manutenção da imunossupressão os medicamentos de escolha 

foram: tacrolimus, micofenolato mofetil sódico e prednisona.  
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5.6.3. Conduta clínica 

 

 A escolha entre os tipos de estratégia (profilaxia universal ou terapia 

preemptiva) foi realizada de forma que a equipe do estudo não interferiu na 

conduta da equipe assistente do paciente. No caso de terapia preemptiva, 

ganciclovir foi administrado por via intravenosa no momento em que, via ensaio 

de antigenemia pp65, foi quantificado no mínimo 10 células positivas em 2 x 

105 leucócitos. 

 A profilaxia universal com ganciclovir intravenoso foi realizada de 

acordo com o seguinte protocolo: dia 1 (primeiro dia pós-transplante) ao dia 14, 

5 mg / kg / duas vezes por dia; dia 15 ao dia 30, 5 mg / kg / dia, três vezes por 

semana; dia 31 ao dia 60, 5 mg / kg / dia, duas vezes por semana e dia 61 ao 

dia 90, 5 mg / kg / dia, uma vez por semana. A dose de ganciclovir foi corrigida 

de acordo com a função renal de cada paciente, conforme recomendado pelo 

fabricante do medicamento. 

 

5.6.4. Antigenemia pp65 

 

O ensaio de antigenemia para HCMV foi realizado a partir do Conjunto 

de insumos e reagentes comercial HCMV Brite™ Turbo (IQ Products, 

Groningen, Holanda) via método de imunofluorescência indireto. O teste utiliza 

o anticorpo monoclonal C10/C11 (Reagente D), específico para marcação da 

proteína pp65, que se apresenta precocemente na fase inicial de replicação do 

vírus HCMV (4 horas) e um anticorpo secundário conjugado FITC 

imunofluorescente (Reagente E), além de possuir uma solução de lise 

eritrocitária (Reagente A), uma solução fixadora (Reagente B) e uma solução 

permeabilizadora (Reagente C). 

Na primeira etapa, os leucócitos foram isolados do sangue periférico dos 

pacientes por uma solução de lise eritrocitária (Reagente A), incubação a 4°C 

durante 10 minutos, o sobrenadante foi recolhido e o pellet submetido a duas 

etapas de lavagem com solução tampão fosfato pH 7,2-7,4 (PBS) gelado e 
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duas centrifugações (em centrífuga refrigerada) a 1467 g por 2 minutos. 

Posteriormente, houve o ajuste da concentração celular, em contagem na 

câmara de Neubauer, para 2x106 células/mL, submetendo 100 µL desta 

solução de leucócitos a citocentrifugação de 92,6 g por 4 minutos para 

obtenção do citocentrifugado. 

Já a segunda etapa consiste na fixação (reagente B) por 5 minutos, 

lavagem com solução tampão fosfato pH 7,2-7,4 (PBS) em temperatura 

ambiente e permeabilização (reagente C) das lâminas por 1 minuto seguida de 

lavagem com PBS por 5 minutos.  As células fixadas na lâmina foram 

submetidas a 30 µL de anticorpo monoclonal anti-pp65 por 20’ em câmera 

úmida a 37ºC e após uma etapa de lavagem com PBS as lâminas foram 

submetidas a 30 µL de anticorpo secundário marcado com fluorocromo FITC 

por 20’ em câmara úmida a 37ºC.  Após as lâminas foram submetidas a 

contagem em microscópio de imunofluorescência (Labiomed, USA) e 

fotodocumentadas no microscópio Zeiss image M2. 

 

5.6.5. Detecção de anticorpos anti-HCMV 

 

A determinação quantitativa de IgG anti-HCMV e IgM anti-HCMV  foi 

realizada com a utilização dos  kits comerciais Architect HCMV IgG Reagent e 

Architect HCMV IgM Reagent, respectivamente (Abbott, Irlanda), utilizando um 

lisado de HCMV (estirpe AD169) através de imunoensaio quimioluminescente 

de micropartículas (CMIA). Estes foram executados no Serviço de Patologia do 

HUAP-UFF. 

 

5.6.6. Extração de DNA 

 

As amostras foram extraídas a partir de 200 μL de plasma com o kit 

comercial Biopur Extração Miniplus (Biopur, Biometrix), de acordo com o 

protocolo do fabricante. Foi adicionado à mistura 10 µL do plasmídeo CPE, que 
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funciona como controle interno tanto na extração de DNA quanto na PCR. No 

fim do procedimento, foi feita a eluição do DNA de cada amostra com 100 µL 

do tampão de eluição. O material extraído foi estocado em freezer a -20°C até 

o momento da amplificação. 

 

5.6.7. Ensaio de qPCR 

 

O ensaio de qPCR foi realizado no Laboratório de Histocompatibilidade e 

Criopreservação (UERJ), por meio do kit comercial Alert qPCR Real Time 

(ELItechGrouping de diagnóstico molecular, Torino, Itália) de acordo com o 

protocolo do fabricante no programa de amplificação no 7300 Real-Time termo-

cycler (Applied Biosystems, EUA). Os resultados das amostras foram referidos 

a 1 mL de amostra multiplicando o valor obtido por reação com um fator que 

leva em conta o volume da amostra de partida para a extração, o volume de 

eluição final, e o volume de DNA utilizado para amplificação por PCR e 

classificado como cópias / mL.  

 

5.6.8. Análise estatística 

 

Os dados foram expressos como média ± desvio-padrão após 

investigação da normalidade e avaliados com o teste t-Student ou teste de 

Mann-Whitney na dependência da distribuição da amostra. Correlação e 

regressão linear múltipla foram usadas para identificar associações entre as 

variáveis. Foi considerado significativo valor de p < 0,05. Todas as análises 

foram realizadas utilizando os programas Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS, Chicago: EUA) versão 18.0 e GraphPad Prism versão 5.0. 
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6. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas HUA/UFF 

sob o número 18768213.10000.5243, em 14/08/2013 (ANEXO 1). As amostras 

necessárias para o andamento deste estudo foram coletadas, sem prejuízo ao 

paciente. Todas as amostras foram codificadas de modo a evitar o 

rastreamento de qualquer dado ou informação do sujeito da pesquisa, 

respeitando as diretrizes de privacidade e confidencialidade ética que regem a 

pesquisa científica. Todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e esclarecido (TCLE) tendo sido informado de todos os 

aspectos relevantes sobre a sua decisão em participar do projeto de forma 

clara e esclarecedora. (Apêndice 1). 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. IMPLEMENTAÇÃO DA ANTIGENEMIA pp65 

 

A implementação da técnica de antigenemia pp65 pelo LAMAP teve início 

em abril de 2014, tendo sido analisadas 344 amostras, para a detecção da 

infecção pelo citomegalovírus. A técnica de antigenemia pp65 encontra-se 

estabelecida no LAMAP, auxiliando a rotina médica na assistência ao paciente.  

A implementação cumpriu várias etapas de planejamento, dentre estas: 

visitas técnicas em outras instituições, compra de equipamentos, de insumos, 

elaboração e revisão de POP, validação da técnica, treinamento de 

profissionais e análise das lâminas por imunofluorescência, todos os passos 

necessários para a realização do ensaio proposto. 

Para a realização da antigenemia pp65 foram utilizados vários 

equipamentos (centrífuga refrigerada EPPENDORF 5804 R, citocentrífuga para 

lâminas cellspin I Tharmac, estufa, microscópio de imunofluorescência 

LABOMED LX 400, contador automático de células), materiais e reagentes 

(HCMV Brite™ Turbo Kit, citofunil, papel de filtro, citoclip, pipeta pauster, 

pipetas de 1mL, 10 µL e 200 µL, caneta hidrofóbica para marcação de lâminas 

(DAKOPEN), câmara escura; câmara úmida; cronômetro, tubos falcon de 15 

mL e 50 mL; lâminas de vidro; lamínulas de 24x40 mm). 

 

7.1.1. Visitas técnicas 

 

Contamos com o apoio de outras instituições para aprendizado e 

domínio da expertise como o Instituto Nacional do Câncer (INCA), que 

conta com pessoal treinado e realiza antigenemia pp65 de rotina em seu 

serviço e a disponibilização pela empresa DPM diagnóstica®, de uma 

assessora científica para implementação da técnica. 
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7.1.2. Elaboração do procedimento operacional padrão (POP) 

 

O POP foi elaborado com a finalidade de padronizar a técnica de 

antigenemia pp65 visando à uniformidade na execução da técnica. O 

documento foi analisado criticamente para verificação da eficácia de seu 

conteúdo antes de sua emissão e aprovação, sendo supervisionado por um 

responsável autorizado. Este documento esteve sempre disponível o mais 

próximo do operador. 

 

7.1.3. Capacitação técnica 

 

O LAMAP hoje conta com uma equipe capacitada de profissionais 

qualificados para a realização da antigenemia pp65, onde o conhecimento 

obtido através deste estudo pode contribuir para a capacitação técnica de 

outros profissionais. O treinamento se deu de forma gradual e cautelosa, já que 

uma boa confiabilidade entre os examinadores é essencial para a qualidade 

dos resultados. 

 

7.1.4. Dinâmica e execução da técnica 

 

Todas as amostras foram processadas em no máximo de seis horas após 

coleta, com duração de duas horas para elaboração da primeira etapa do 

processo. Após esta etapa as lâminas ficaram overnight para posterior fixação, 

permeabilização e leitura. O processamento e as análises das amostras foram 

realizados de modo cego pela equipe laboratorial e os laudos foram liberados 

no sistema interno de resultados do hospital e disponibilizados para os 

prontuários médicos dos pacientes. Foram realizadas duplicatas ou triplicatas 

armazenadas em freezer -80ºC. 
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7.1.5. Análise das lâminas por imunofluorescência 

 

A antigenemia pp65 foi realizada conforme descrito anteriormente e para 

leitura e interpretação das lâminas foi utilizado o microscópio de fluorescência 

(LABOMED LX 400) com aumento de 400X e 100X. Todos os campos foram 

analisados, e foram consideradas positivas aquelas que apresentaram 

coloração verde brilhante no interior do núcleo polilobular dos neutrófilos 

(Figura 3). Resultados foram expressos pelo número de células positivas por 

2x105 leucócitos. Em toda a análise, foram realizados controles positivos para a 

exclusão de falsos resultados por erro ou contaminação. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 3: Núcleo polilobulado de polimornucleares positivos infectados com o antígeno 
pp65, coloração por imunofluorescência.  
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7.2. VALIDAÇÃO DO ENSAIO DE ANTIGENEMIA pp65 POR qPCR 

 

Para melhor determinar nossa acurácia com a prática da pp65 (um 

exame feito por imunofluorescência, dependente de visualização e contagem 

manual), decidimos confrontar nossos resultados de pp65 frente a uma técnica 

mais precisa como a qPCR para CMV. Para isso, escolhemos dois momentos 

distintos: o tempo zero que representa o controle negativo, e a semana oito, 

onde o valor de pico do pp65 foi observado. Os resultados de qPCR para CMV 

na semana zero foram todos negativos, como esperado. Os resultados do 

qPCR dos pacientes na semana oito foram distribuídos de modo pareado 

contra os resultados de pp65 da mesma semana, de modo a constituir uma 

regressão linear. Encontrou-se um valor de p significativo (p <0,0001), com 

forte correlação (R2 = 0,77), validando assim nossos resultados de antigenemia 

pp65. Figura 4. 
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Figura 4. Regressão linear entre o perfil de positividade para antigenemia pp65 e a 

carga viral correspondente (q-PCR), realizada na oitava semana pós-transplante. 

Pearson R2 = 0,770; p < 0,0001.  
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7.3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

7.3.1. Doadores 

As características gerais dos doadores descritas na Tabela 1 foram 

obtidas através dos dados enviados pelo Rio Transplante. A média de 

idade foi de 44 ± 14 anos, com distribuição semelhante entre os sexos. As 

principais causas de morte encefálica foram hemorragia intracraniana e 

trauma. A média de creatinina de saída dos doadores foi de 1,0 ± 0,23 

mg/dL para doadores do sexo masculino e 0,86 ± 0,13 para doadores do 

sexo feminino. O tempo médio de isquemia fria foi de 18,5 ± 8,5 horas. 

Todos os doadores IgG anti-HCMV foram positivos. Após a análise, não 

foi encontrada diferença estatisticamente significativa em qualquer um dos 

parâmetros, quando comparamos a profilaxia universal versus terapia 

preemptiva. 

Tabela1. Características de base de doadores renais, no período de abril de 
2014 a setembro de 2015. 
 

Parâmetros dos doadores 
Todos 

(n=32) 

Profilaxia 

universal  

(n=18) 

Terapia 

preemptiva 

(n=14) 

Idade (anos) 44 ± 14 49 ± 12 49 ± 9 

Gênero masculino, n (%) 17 (53%) 10 (56%) 7 (50%) 

Cor da pele, n (%)    

Brancos 20 (63%) 10 (56%) 9 (64%) 

Não brancos 12 (37%) 8 (44%) 5 (36%) 

Creatinina sérica (mg/dL)    

Feminino 0,86 ± 0,13 0,81± 0,09 1,00 ± 0,14 

Masculino 1,00 ± 0,23 1,06 ± 0,27 0,97 ± 0,20 

Tempo de isquemia fria (h) 18,5 ± 8,5 19 ± 9,5 15 ± 5,5 

Causa da morte, n (%)    

Hemorragia intracraniana 13 (41%) 9 (50%) 4 (29%) 

Trauma 10 (31%) 5 (28%) 5 (36%) 

Isquemia intracraniana 6 (19%) 4 (22%) 2 (14%) 

Outros 3 (9%) 0 3 (21%) 

IgG anti-HCMV                    32 (100%)        18 (100%)         14 (100%) 

Média ± DP (desvio padrão). IgG, imunoglobulina G; HCMV, citomegalovírus humano. Após 
análise foi encontrado p >0,05. 
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7.3.2. Receptores 

 

Em relação às características basais dos receptores, observou-se média 

de idade de 47 ± 9 anos e tempo médio em diálise de 4,2 ± 2,4 anos. 

Nefroesclerose hipertensiva, nefropatia diabética e doença renal policística 

foram as principais doenças de base. Do total de receptores, 18 (56%) foram 

tratados pelos clínicos com esquema de indução que incluiu timoglobulina, e 

que, por conseguinte foram conduzidos com a estratégia de profilaxia universal.      

Os restantes 14 (44%) foram induzidos com basiliximab e conduzidos com a 

estratégia de terapia preemptiva. Do total de pacientes transplantados, 28 

apresentaram contato prévio com o vírus (IgG anti-HCMV positivo) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Características de base dos receptores de acordo com a estratégia 

adotada. Pacientes transplantados renais do Hospital Universitário Antônio 

Pedro da Universidade Federal Fluminense no período de abril de 2014 a 

setembro de 2015. 

Parâmetro dos receptores 
Todos  

(n=32) 

Profilaxia 

universal 

(n=18) 

Terapia 

preemptiva 

(n=14) 

Idade (anos)  47 ± 9 46 ± 8 49 ± 9 

Masculino, n (%) 14 (44%) 5 (28%) 9 (64%) 

Cor da pele, n (%)    

Brancos 16 (50%) 11 (61%) 5 (36%) 

Não brancos 16 (50%) 7 (39%) 9 (64%) 

Tempo de diálise (anos) 4,2 ± 2.4 4,7 ± 2.8 3,8 ± 1,9 

Retransplante, n (%) 3 (9%) 2 (11%) 1 (7%) 

Transfusão, n (%) 10 (31%) 7 (39%) 3 (21%) 

Perda da função renal, n (%)    

Nefroesclerose hipertensiva 9 (28%) 6 (33%) 3 (21%) 

Nefropatia diabética 4 (13%) 4 (22%) 0 

Glomerulonefrite 3 (9%) 1 (6%) 2 (14%) 

DRPAD 8 (25%) 2 (11%) 6 (43%) 

LES 1 (3%) 1 (6%) 0 

Outros 1 (3%) 1 (6%) 0 

Indeterminado 6 (19%) 3 (17%) 3 (21%) 

HLA A/B mismatches 3,1 ± 0,9 3,5 ± 0,5 2,6 ± 1,0 

HLA DR mismatches 0,8 ± 0,7 0,8 ± 0,8 0,9 ± 0,6 

PRA I    

Negativo, n (%) 24 (75%) 11 (61%) 13 (93%) 

 50% 5 (16%) 4 (22%) 1 (7%) 

 50% 3 (9%) 3 (17%) 0 

PRA II    

Negativo, n (%) 26 (81%) 13(72%) 13 (93%) 

 50% 5 (16%) 4 (22%) 1 (7%) 

 50% 1 (3%) 1 (100%) 0 

Status sorológico HCMV, n (%)    

Positivo 28 (88%) 16 (89%) 12 (86%) 

Negativo 4 (13%) 2 (11%) 2 (14%) 

Média ± DP (Desvio padrão). HCMV, citomegalovírus humano; HLA, antígeno 
leucocitário humano; PRA, painel de reatividade de anticorpos; DPAD, doença 
policistica autossômica dominante; LES, lúpus eritematoso sistêmico. Após análise 
foi encontrado p <0,05 em todas as variáveis 
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7.4. FREQUENCIA DE POSITIVIDADE PARA ANTIGENEMIA pp65 NOS 

PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS 

 A antigenemia pp65 foi realizada semanalmente durante os três 

primeiros meses pós-transplante, com uma coleta ao sexto mês. A freqüência 

de pacientes positivos, acima do cut-off  (> 10 células positivas / 2x105 

leucócitos), é mostrada na Figura 5. Não houve resultados positivos nas três 

primeiras semanas de monitorização e, na oitava semana, foi identificada a 

frequência máxima de pacientes positivos para pp65. No sexto mês pós-

transplante, apenas um paciente foi positivo. 
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Figura 5. Freqüência de positividade para antigenemia pp65 (cut- off> 10 células 
positivas / 2x105 leucócitos) . 
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7.5. FREQUÊNCIA DE POSITIVIDADE PARA ANTIGENEMIA pp65 NAS 

AMOSTRAS DE PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS DE 

ACORDO COM A ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA ADOTADA 

 

Quando comparamos a porcentagem de amostras positivas segundo a 

estratégia terapêutica ao longo do estudo, observamos uma tendência para a 

positividade precoce e persistência, nas amostras dos pacientes do grupo 

submetido à profilaxia universal, quando comparados ao grupo terapia 

preemptiva. Somente um paciente, apresentou uma recidiva no sexto mês pós-

transplante, após duas avaliações negativas para antigenemia pp65 (4,11 ± 

1,83 vs 2,71 ± 0,95 semanas, p = 0,090) (Figura 6). 

 

Figura 6: Porcentagem de positividade para o ensaio de antigenemia pp65 em 

amostras de pacientes transplantados renais monitorados durante seis meses, 

agrupados segundo o tipo de estratégia adotada. 
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7.6. FREQUENCIA DOS CASOS NEGATIVOS E POSITIVOS PARA pp65 

NA PROFILAXIA UNIVERSAL E NA TERAPIA PREEMPTIVA  

 

Dos pacientes do grupo terapia preemptiva sete (50%) foram positivos. 

De modo semelhante, os pacientes agrupados como profilaxia universal nove 

(50%) também apresentaram resultados positivos. A Tabela 3 detalha uma 

distribuição 2x2 da relação entre o tipo de estratégia e a positividade do pp65. 

 

Table 3. Frequência de casos positivos e negativos para antigenemia pp65 na  
profilaxia universal e terapia preemptiva durante os seis meses pós-transplante 
renal. 

Grupo pp65 + pp65 - 
 

Todos 
 

Profilaxia universal 9  
 

9 
 

 
18 
 

Terapia preemptiva 
 

7  
 

 
7 
 

 
14 
 

 

 

7.7. COMPARAÇÃO ENTRE O PERFIL DE REPLICAÇÃO DE HCMV PELO 

ENSAIO DE ANTIGENEMIA pp65 E NIVEIS DE IMUNOGLOBULINAS IgG e 

IgM 

 

A média do número de células em pacientes positivos para o ensaio de 

antigenemia pp65 e a resposta serológica de infecção por HCMV estão 

representados na Figura 7. A diferença significativa no número de células 

positivas / 2x105 leucócitos entre os grupos em favor da profilaxia universal foi 

encontrado (123 ± 423 vs 23 ± 87, p < 0,01) . Não foi observada diferença entre 

os grupos em relação aos níveis séricos de IgG ou IgM anti- HCMV . 
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Figura 7. Comparação entre o perfil de replicação viral de HCMV pelo ensaio de 
antigenemia pp65 (linha tracejada) e os níveis de IgM e IgG (colunas cinza e 
preto,respectivamente) durante o período de estudo em pacientes transplantados renais 
em  profilaxia universal (Painel A) ou terapia preemptiva ( painel B )  
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7.8. DESFECHOS  

 

7.8.1. Análise dos desfechos na profilaxia universal e na terapia 

preemptiva 

 

Dos nove pacientes que estavam positivos para antigenemia pp65 no 

grupo profilaxia universal, três eram do sexo masculino, com média de idade de 

46,2 ± 9,2 anos. Todos apresentaram manifestações gastrointestinais, e em 

três pacientes o vírus foi identificado também no rim por biópsia 

(imunohistoquimica). Um paciente foi diagnosticado com síndrome 

hemofagocítica e dois pacientes apresentaram caso grave da doença, 

culminando em morte. Dos sete pacientes positivos no grupo terapia 

preemptiva, cinco eram do sexo masculino, com média de idade (±DP) de 51,4 

± 10,5 anos. Todos os pacientes deste grupo permaneceram assintomáticos. 

 

7.8.2. Avaliação comparativa entre os anos de 2013 e 2014 

Em uma avaliação global e comparativa, após a implementação do 

rastreamento pela técnica da antigenemia pp65, notamos um aumento do 

número de pacientes utilizando ganciclovir, assim como uma redução tanto na 

perda do enxerto como na mortalidade (Figura 8).  
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Figura 8: Frequência anual de perda de enxerto, morte e uso de ganciclovir antes e 

após a implementação do ensaio de antigenemia pp65 (n=32). 
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8. DISCUSSÃO 

A infecção por HCMV é um dos principais desafios em pacientes 

transplantados renais durante os primeiros três meses pós-transplante, devido 

a altas doses de imunossupressores utilizados neste período 62. O perfil da 

replicação viral e a resposta sorológica foram analisados em nosso estudo de 

forma global e também separadamente de acordo com a terapia adotada. O 

ensaio de antigenemia pp65, cuja positividade pode preceder os sintomas 

clínicos, é uma ferramenta útil para apoiar prontamente as decisões clínicas e 

tem sido considerado padrão-ouro para o monitoramento da replicação viral 

pelo HCMV em receptores de transplante de órgãos sólidos 9, 63, 64. 

Diferentemente do que ocorre em pacientes imunocompetentes, os 

pacientes imunossuprimidos estão sob efeito de agentes imunossupressores, 

depletores de linfócitos T e B. Este envolvimento medicamentoso modula a 

resposta imune, deixando-os suscetíveis a diversas infecções oportunistas. 

Este balanço entre a imunossupressão utilizada e a exposição a patógenos, é a 

grande questão quando se analisa a ação da infecção pelo citomegalovírus em 

pacientes transplantados renais 62. 

Para determinar a infecção pelo HCMV em pacientes submetidos ao 

transplante renal, o ensaio laboratorial de antigenemia pp65 foi o teste 

selecionado para ser implementado em nossa instituição. Como dito 

anteriormente e observado em outros estudos, este ensaio demonstrou ser 

uma ferramenta factível para apoiar decisões clínicas de modo quase 

imediato por ser simples, de baixo custo, acarretando grande impacto em 

desfechos clínicos e no custo-benefício 9, 63, 64.  

A média de idade dos dadores foi semelhante a outros estudos 33, 65, e 

a percentagem de positividade para IgG anti - HCMV foi de 100 %. Ao 

analisarmos os parâmetros, não encontramos diferença entre os grupos. 

Em relação aos receptores, a média de idade também se mostrou 

similar a outros estudos [66-68], sendo a porcentagem de IgG anti-HCMV 

positivos de 87%. Devido à alta soroprevalência na população brasileira 

(90%), estes dados mostram-se coerentes com dados epidemiológicos 

descritos na literatura. O perfil da doença de base foi comparável àquela 
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descrita pelo censo Brasileiro de diálise, porém observamos uma 

percentagem elevada de pacientes com doença renal policística autossômica 

dominante (DRPAD) mais do que o demonstrado pelo censo citado 

anteriormente23. Como esperado, os pacientes que possuem maior 

sensibilização, demonstrada pelo PRA, tendem a ser maior no grupo profilaxia 

universal.  Novamente, ao analisarmos os parâmetros, não encontramos 

diferença significativa entre os grupos. 

O protocolo adotado neste estudo está de acordo com o sugerido pelo 

Consenso internacional atualizado sobre a gestão do citomegalovírus no 

transplante de órgãos sólidos que prevê o uso da terapia profilática por um 

período de três meses pós-transplante renal em pacientes considerados de alto 

risco para desenvolvimento de doença pelo HCMV com envolvimento de órgão-

alvo e terapia preemptiva com monitoramento da replicação viral e início 

somente após a evidência de replicação viral acima do ponto de corte de 10 

células positivas / 2x105. 9 

No presente estudo observamos uma infecção ativa em 50% dos 

pacientes durante o período de seis meses de monitoramento. Estes dados 

seguem de acordo com outros estudos que mostram que a frequência da 

infecção por HCMV na população de pacientes transplantados renais varia 

entre 30% a 70% 69, 70.  

 Ao analisarmos a frequência de casos positivos para antigenemia 

pp65 ao longo do nosso estudo, notamos o aparecimento do primeiro paciente 

positivo na quarta semana pós-transplante e o pico de pacientes infectados na 

oitava semana, o mesmo constatado por outros autores que notaram o 

aparecimento de pacientes positivos no primeiro trimestre pós-transplante 63, 71.  

 Inesperadamente, a taxa de infecção por CMV no grupo profilaxia 

universal e terapia preemptiva foi semelhante (50%). Diferente do que se 

observa na literatura, que mostra que a estratégia profilática reduz e adia a 

infecção pelo HCMV, e sua ocorrência tardia está diretamente relacionada à 

alta taxa de morbidade 72, observamos positividade semelhante nos dois tipos 

de estratégia terapêutica adotada e o aparecimento da replicação viral foi 

observado em média uma semana antes do grupo que estava em profilaxia 
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universal 67.  A magnitude observada da replicação viral durante o 

monitoramento semanal não foi encontrada na literatura e particularmente e 

chamou a atenção pelo fato de estes pacientes estarem sob ação de drogas 

antivirais. 

Há quase um consenso na literatura sobre uma maior incidência de 

CMV após o final do período de profilaxia universal, porém diferentes 

protocolos e medicamentos têm sido empregados 9, 73. Em uma recente meta-

análise, ganciclovir, foi comparável ao valgancyclovir ou valaciclovir em 

relação à prevenção de doença de CMV 28. No presente estudo, a profilaxia 

universal, realizada com ganciclovir intravenoso, se mostrou inferior à terapia 

preemptiva: as taxas de infecção por CMV não foram reduzidas e a 

morbidade causada pela infecção, foi substancialmente alta no grupo 

profilaxia universal diferente do demonstrado em outros estudos.16, 33, 73. 

A grande vantagem esperada do uso da profilaxia universal em 

pacientes de alto risco, que justificaria o uso do ganciclovir intravenoso, um 

medicamento nefrotóxico, de alto custo, que induz a resistência viral e agride 

o rim implantado, seria uma baixa incidência de infecção ativa por HCMV, o 

que contrasta com a taxa de 50% observada em nosso estudo.  

Várias explanações podem ser levantadas com o intuito de esclarecer 

as particularidades encontradas sobre o curso clínico da infecção pelo CMV 

nas diferentes estratégias adotadas. A primeira seria em relação à droga 

indutora da imunossupressão utilizada neste grupo (tymoglobulina) que, além 

de agir por um período mais longo no organismo, promove uma 

imunossupressão mais agressiva já que depleta linfócitos T, impedindo uma 

defesa apropriada contra a infecção pelo HCMV. Outra possibilidade seria a 

utilização de doses subclínica de ganciclovir intravenoso que poderia fazer um 

efeito tampão, bloqueando parcialmente a resposta imunológica. Como 

resultado, uma infecção por HCMV poderia permanecer oculta e o diagnóstico 

só seria feito em uma fase relativamente avançada da doença. Nesta 

circunstância, a utilização de células ≥10 como ponto de corte pode ser 

inadequada. Outro fator importante a ser discutido é que, infelizmente não 

realizamos genotipagem nestas amostras e por isso não podemos descartar a 

possibilidade de reinfecção ou reativação. 
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Porém nosso estudo incluiu um tamanho reduzido de amostras, devido à 

interrupção dos transplantes renais na unidade participante do estudo no 

período de desenvolvimento do projeto. Desta forma, precisa-se de estudos 

mais amplos que corroborem com os nossos achados. Por outro lado, a 

amostra deste trabalho engloba somente transplantados renais de um único 

hospital, assim sendo, não podemos generalizar os resultados obtidos a outros 

hospitais. Acresce ainda, que os pacientes utilizaram o ganciclovir intravenoso 

como antiviral de escolha, o que não tem sido observado como medicamento 

de escolha em outras instituições.   

Estudos utilizando ganciclovir intravenoso na profilaxia universal são 

escassos na literatura. Drogas administradas por via oral são o padrão-ouro 

neste cenário.  No entanto, um estudo com ganciclovir intravenoso na profilaxia 

universal, porém em transplante de pulmão, descreveu uma taxa de 68% de 

infecção por CMV foi descrita no primeiro ano pós- transplante 74. Talvez não 

por acaso, o estudo também é derivado do nosso país, em que as drogas orais 

para a profilaxia de CMV não são disponibilizados pelo sistema público de 

saúde. Tendo em vista a particularidade mencionada acima, nossos resultados 

não podem ser aplicados à profilaxia universal realizada com drogas 

administradas por via oral, porém, quando realizada utilizando ganciclovir 

intravenoso, a profilaxia universal parece não ser justificada de acordo com os 

nossos achados 33, 67, 72. 

Os resultados apresentados ao analisarmos a resposta sorológica das 

imunoglobulinas anti- IgG HCMV e anti- IgM HCMV sob o regime 

imunossupressor no decorrer dos três meses pós-transplante, nos mostra que, 

não houve alteração no perfil, em ambos os grupos. A dosagem da IgG anti-

HCMV, fornece informações importantes sobre o contato prévio com o vírus, 

auxiliando na decisão clínica na inserção do paciente no grupo de risco, 

corroborando com estudos anteriores 75. Quanto a resposta sorológica da IgM, 

esta demonstrou não ser um bom indicador de apresentação de  resposta à 

infecção aguda pelo citomegalovírus, provavelmente devido a 

imunossupressão a que estes indivíduos foram submetidos, fazendo com que, 

não haja resposta imunológica adequada.  
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9. CONCLUSÃO 

 

 A implementação da antigenemia pp65 acrescentou rapidez no 

resultado, confiabilidade, boa correlação clínica e especificidade a 

análise das amostras. 

 

 O protocolo adotado no presente estudo pode demonstrar de forma 

detalhada o processo de replicação viral, o que demostra a 

importância de uma revisão nos protocolos de profilaxia universal. 

 

 

 A estratégia da profilaxia universal utilizando ganciclovir intravenoso 

foi associada a uma pior evolução da infecção pelo HCMV 

permitindo-nos ponderar que o uso de ≥10 células / 2x105 leucócitos 

como ponto de corte neste cenário pode ser inadequado, sugerindo 

que a adoção de um ponto de corte de 1 célula/ 2x105 leucócitos, 

como já é recomendada em outros tipos de transplante de órgãos, 

poderia ter mudado o curso da doença no grupo de profilaxia 

universal. 

 

 Em conclusão, sugere-se que a monitorização de rotina durante os 

três primeiros meses pós-transplante tem um impacto positivo na 

detecção precoce da replicação viral pelo HCMV, permitindo o início 

precoce do tratamento, reduzindo a morbidade da doença, mesmo 

em pacientes em uso de profilaxia universal.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Análise, via implementação de antigenemia, do impacto da 

infecção/doença por citomegalovírus no pós-transplante renal 

Coordenador do estudo: Prof. Dr. Jocemir Ronaldo Lugon. 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Jorge Reis Almeida 

Laboratório Multidisciplinar de Apoio a Pesquisa, Faculdade de Medicina, HUAP, 

Universidade Federal Fluminense.  

Telefones para contato: (21) 2629-9110 

 

Nome do voluntário: ___________________________________________ 

Idade: ________ anos       R.G. ____________________________ 

Responsável legal: _____________________________________________ 

R.G. Responsável legal: ________________________________________ 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de 

pesquisa Análise, via implementação de antigenemia, do impacto da 

infecção/doença por citomegalovírus no pós-transplante renal de 

responsabilidade do pesquisador Jocemir Ronaldo Lugon. Nosso objetivo é 

acompanhar a infecção e ou a doença pelo citomegalovírus em pacientes 

que realizam transplante renal. Esta pesquisa poderá ajudar no seu 

tratamento após o transplante. Assim, antes do transplante tiraremos sangue 

para saber se você tem ou não o vírus. Para saber se há uma possível 

infecção após o transplante você será examinado várias vezes depois do 

transplante. Nós tiraremos sangue uma vez por semana durante os três 

primeiros meses, uma vez após seis meses e uma vez após um ano. O risco 

desta pesquisa é baixo, mas poderá haver hematomas no local da coleta de 

sangue provocando dores e desconforto. Para minimizar estes riscos as 

amostras de sangue serão obtidas por profissionais treinados em coleta de 
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sangue pertencentes ao Serviço de Patologia Clínica do HUAP. Após 

utilização no projeto de pesquisa seu sangue será jogado fora. 

Os pesquisadores se comprometem a manter segredo das 

informações geradas (idade, medicamento, cidade de origem, sexo) sobre 

sua pessoa tanto as obtidas de prontuários como as obtidas pelo médico 

atendente. 

Sua participação é voluntária e seu aceite em participar do estudo 

poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos ao seu tratamento neste 

hospital.  

Em caso de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e 

outros assuntos da pesquisa o Sr.(a) poderá entrar em contato com o 

pesquisador responsável pelos telefones descritos acima. 

Eu,__________________________________________,RGnº___________

________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu,__________________________________,RGnº___________________

responsável legal por __________________________________________, 

RG nº_____________________ declaro ter sido informado e concordo 

com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

_____________________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal 

 

_____________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
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ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (HUAP/UFF) 
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