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RESUMO 
 
 

A infecção hospitalar é considerada um dos problemas de saúde pública, de acordo 
com o crescimento de realização dos avanços tecnológicos relacionados aos 
procedimentos invasivos em particular o transplante renal.. O transplante renal é 
oferecido a pacientes com insuficiência renal crônica em fase terminal. A incidência 
de infecção hospitalar em transplantados renais envolve muitas particularidades, 
mesmo com a existência da evolução deste tratamento e o advento de novos 
agentes imunossupressores e à sua utilização mais racional. O presente trabalho 
apresenta com objetivos: Levantar a incidência de infecção em pacientes 
submetidos a transplante renal no HUAP no período compreendido de 2008 a 2010; 
Levantar o perfil de mortalidade dos pacientes submetidos ao transplante renal por 
causa infecciosa. Trata-se de um estudo descritivo, de coorte, retrospectivo, de 
abordagem quantitativa. No período de 2008 a 2010 foram realizados 51 
transplantes renais no Serviço de Nefrologia do HUAP, sendo 46 de doadores 
cadáveres e 5 de doadores vivos. A doença de base prevalente nesta população foi  
Hipertensão Arterial (82%),. No que diz respeito a características demográficas da 
amostra verificou-se que houve predomínio de pacientes do sexo masculino (67%), 
com idade média de  49 anos entre 82 e 18 anos, residente na maioria no estado do 
Rio de Janeiro (59%. Dos 51 pacientes transplantados, 6 (12%) apresentaram 
infecção hospitalar, sendo todos os enxertos de doador falecido. Em relação ao sítio 
topográfico, houve quatro casos(67%) de infecção do trato urinário  e dois casos de 
infecção de ferida cirúrgica (4%). O presente estudo confirmou a presença da 
infecção relacionada à assistência à saúde como uma das principais causas de 
mortes nos hospitais sendo um problema referente a recuperação desta população 
estudada. Com base nos resultados obtidos, podemos afirmar que este estudo 
contribuiu para a formação do perfil dos pacientes submetidos ao transplante renal 
no Serviço de Nefrologia do HUAP, com a finalidade de identificar o índice de 
infecção para a melhoria da assistência prestada a esse tipo de clientela. 

 

DESCRITORES: infecção hospitalar, transplante renal, fatores de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Hospital infection is considered one of the public health problems, according to the 
growth of achievement of technological developments related to invasive procedures 
in particular renal transplantation. Renal transplantation is offered to patients with 
chronic renal failure in the terminal phase. The incidence of hospital infection in renal 
transplant patients involves many details, even with the existence of the evolution of 
this treatment and the advent of new immunosuppressive agents and their more 
rational use. The present work aims to: Raise the incidence of infection in patients 
undergoing renal transplantation at the HUAP in the period of 2008 to 2010; Raise 
the profile of mortality in patients undergoing kidney transplantation from infectious 
cause. It is a descriptive study, retrospective cohort, a quantitative approach. In the 
period of 2008 to 2010 were performed 51 kidney transplants at the Department of 
Nephrology HUAP, being 46 of donors cadavers and 5 living donors. The underlying 
disease prevalent in this population was Hypertension (82%). Regarding the 
demographic characteristics of the sample it was found that there was a 
predominance of male patients (67%), mean age of 49 years between 82 and 18 
years, living mostly in the state of Rio de Janeiro (59%. Of the 51 transplanted 
patients, 6 (12%) had nosocomial infections, and all deceased donor grafts. In 
relation to the topographic site, there were four cases (67%) of urinary tract infection 
and two cases of surgical wound infection (4 %). The present study confirmed the 
presence of infection-related health care as a major cause of deaths in hospitals is a 
problem regarding the recovery of this population. Based on the results obtained, we 
can say that this study contributed to the formation Profile of patients undergoing 
renal transplantation at the Department of Nephrology HUAP, in order to identify the 
infection rate for the improvement of care to this clientele. 
 
KEYWORDS: hospital infections, kidney transplantation, risk factors. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

No Brasil a infecção hospitalar é considerada um dos problemas de saúde 

pública, de acordo com o crescimento de realização dos avanços tecnológicos 

relacionados aos procedimentos invasivos em particular o transplante renal. A 

infecção hospitalar é um processo desencadeado nos clientes por múltiplos fatores 

onde não estão presentes ou evidentes no momento que o paciente foi internado. 

Segundo o Ministério da Saúde (1998) na Portaria nº 2.616 de 12/05/1998, 

define-se infecção hospitalar como uma infecção adquirida após a admissão do 

paciente na unidade hospitalar e que se manifesta durante a internação ou após a 

alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. 

A referida Portaria dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção pelos 

hospitais do país, de programa de controle de infecções hospitalares, considerando 

que as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários e 

profissionais de saúde, e que sua prevenção e controle envolvem medidas de 

qualificação da assistência hospitalar. 

O transplante renal é oferecido a pacientes com insuficiência renal crônica em 

fase terminal. Este tratamento vem ocupando destaque no ramo do estudo da 

medicina, devido aos benefícios oferecidos ao cliente. Os pacientes optam pelo 

transplante renal por diversos motivos, como a vontade de evitar a diálise ou 

melhorar sua sensação de bem-estar e desejo de levar uma vida mais normal. A 

cirurgia em si é um procedimento invasivo que expõe o paciente a patôgenos 

resistentes aumentando assim o risco de infecções.  

A incidência de infecção hospitalar em transplantados renais envolve muitas 

particularidades, mesmo com a existência da evolução deste tratamento e o advento 

de novos agentes imunossupressores e à sua utilização mais racional, bem como ao 



melhor tratamento e prevenção das complicações infecciosas. As infecções que 

surgem após o transplante renal geralmente são causadas por bactérias associadas 

à pele ou à ferida cirúrgica.  

A natureza dos agentes patógenos observados após o transplante renal varia 

em função do tempo, sendo possível, em função do tratamento imunossupressor 

utilizado, estabelecer uma cronologia dessas infecções. Nos primeiros meses após o 

transplante renal predominam as infecções hospitalares, principalmente as 

localizadas no trato urinário e na ferida cirúrgica. Entre o segundo e o sexto meses 

predominam as infecções oportunistas causadas por agentes virais e fúngicos. Após 

o sexto mês, predominam as infecções comunitárias (RIELLA, 2008, p.975). 

 

• Problema de pesquisa 
   
O estudo deste tema surgiu com a inquietude de adquirir mais conhecimento 

sobre as infecções hospitalares que acometem a população internada do Hospital 

Universitário Antonio Pedro, sendo uma das preocupações de saúde pública. Com a 

realização deste trabalho será possível uma conclusão contribuinte para o campo de 

pesquisa e prática dos profissionais de saúde sendo refletido no atendimento ao 

paciente. 

 

• Objeto de estudo 
 

O objeto de estudo consiste na investigação de infecções hospitalares que 

acometem os clientes pós- transplante renal . 

 

• Questões norteadoras 
 

 Qual a incidência de infecção hospitalar relacionada aos transplantes renais 

realizados no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) no período dde 

2008 a 2010 ? 

 Qual o percentual de mortalidade relacionada a causas infecciosas entre 

pacientes transplantados no HUAP? 

 

• Objetivos 



 
O presente estudo delimitou os objetivos que são:  

 

1. Levantar a incidência de infecção em pacientes submetidos a transplante renal 

no HUAP no período compreendido de 2008 a 2010;  

2. Identificar o perfil de mortalidade dos pacientes submetidos ao transplante 

renal por causa infecciosa. 

 

• Justificativa 
 

O trabalho proposto se justifica pelo fato da temática ser uma preocupação 

para a saúde pública que vem crescendo ao longo dos anos de acordo com a 

evolução dos procedimentos invasivos e o aumento da hospitalização, propiciando a 

exposição prolongada a patógenos resistentes. Além do procedimento cirúrgico e 

exposição a patógenos, o indivíduo que foi submetido ao transplante renal recebe 

fármacos imunossupressores deixando mais vulnerável ao aparecimento de 

infecções. Com isso é de suma importância a pesquisa do contexto de infecções 

hospitalares que acometem esses pacientes para investimento mais preciso em 

tratamentos e prevenção, permitindo o avanço da assistência prestada à pacientes 

com esta especificidade de cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 
2.1 INFECÇÃO HOSPITALAR 

 
 

A infecção hospitalar (IH) é adquirida após a admissão do paciente e se 

manifesta durante a internação ou após a alta. São diagnosticadas, em geral, a partir 

de 48 horas após a internação. As IH são causadas por um desequilíbrio existente 

entre a microbiota humana normal e os mecanismos de defesa do hospedeiro 

(BRASIL, 2006, p.12). 

As IH são decorrentes de hospitalização e/ou realização de procedimentos 

invasivos ocorrendo alterações da população microbiana, geralmente induzida pelo 

uso de antimicrobianos em pacientes gravemente enfermos.  

TURRINI (2000) afirma que a frequência das infecções hospitalares varia com 

as características do paciente, consideradas como determinantes na suscetibilidade 

às infecções. Contribuem também para este fato as características do hospital, os 

serviços oferecidos, o tipo de clientela atendida, ou seja, a gravidade e 

complexidade dos pacientes, e o sistema de vigilância epidemiológica e programa 

de controle de infecções hospitalares adotados pela instituição de saúde. 

 Com a evolução da tecnologia, antimicrobianos foram sendo aperfeiçoados, 

técnicas modernas de assistência foram sendo desenvolvidas e o tratamento das 

doenças assumiu alta complexidade. Por outro lado, a invasão das bactérias 

multirresistentes, a inserção de novas formas vivas de microrganismos e a luta 

contra a resistência bacteriana foram surgindo nesse contexto, uma luta a prevenção 

das infecções hospitalares. 



De acordo com o Ministério da Saúde (1998) na Portaria nº 2.616 de 

12/05/1998, a prevenção a infecção hospitalar é controlada através do Programa de 

Controle de Infecções Hospitalares (PCIH).  

O PCIH é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e 

sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da 

gravidade das infecções hospitalares. Para a adequada execução deste programa, 

os hospitais deverão constituir uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das 

ações de controle de infecção hospitalar (BRASIL,2004,p.11). 

A CCIH deve ser nomeada pela direção geral da Instituição, que desta 

maneira estará formalizando e validando a existência da comissão. Deve ser 

composta por representantes dos serviços que, direta e indiretamente, prestam 

cuidados aos pacientes.   

Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores. Os 

membros consultores são compostos por: médicos, enfermagem, farmácia, 

laboratório de microbiologia e administração. E os membros executores da CCIH 

representam o Serviço de Controle de Infeção Hospitalar e, portanto, são 

encarregados da execução das ações programadas de controle de infecção 

hospitalar preferencialmente enfermeiros.  

Na literatura, o papel do enfermeiro é preconizado em quatro áreas, a saber: 

administrativa, assistencial, ensino e pesquisa. No papel administrativo, o enfermeiro 

realiza o planejamento, a organização, a direção e o controle das atividades 

desenvolvidas nesta unidade. o papel assistencial, elabora um plano de cuidados, 

visto como o profissional mais capacitado em relação ao controle de infecção. 

A Enfermagem, dentro das CCIH, é de extrema importância, já que é o 

profissional de saúde que tem um contato mais direto com o paciente, num maior 

espaço de tempo. 

 
 
2.2 FISIOLOGIA RENAL 
 
 

Os rins em número de dois, são órgãos que lembram a forma de um grão de 

feijão,e formam o sistema excretor que filtram o sangue, produzem e excretam a 

urina. A urina proveniente dos rins é drenada para os ureteres e é transportada para 



a bexiga, para armazenamento e subseqüente eliminação. Os rins situam-se na 

parte dorsal do abdome, na parte retroperitoneal, logo abaixo do diafragma, um de 

cada lado da coluna vertebral, nessa posição estão protegidos pelas últimas 

costelas e também por uma camada de gordura (CONSTANZO,2007,p.233). 

Segundo Guyton (1998,p.345) cada rim é formado por cerca de 1 milhão de 

néfrons, as unidades funcionais do   rim. Sendo que cada néfron é dividido em duas 

partes funcionalmente distintas: o corpúsculo renal e o túbulo renal. Por sua vez, o 

corpúsculo renal é formado: pelo glomérulo, que é uma rede capilar e pela Cápsula 

de Bowman, que envolve o glomérulo, de onde parte o túbulo renal. 

As principais funções dos rins são: formação da urina; excreção dos  produtos 

de degradação; regulação dos eletrólitos; regulação do equilíbrio ácido-básico; 

controle do equilíbrio hídrico, controle da Pressão Arterial, através da produção da 

renina, substância que se transforma em angiotensina e provoca a vasoconstricção; 

Além dessas funções principais o rim também está envolvido no Clearance 

renal, capacidade dos rins de depurar os solutos do plasma; regulação da produção 

de eritrócitos, através da produção renal de eritropoetina, que estimula a medula 

óssea na produção dos eritrócitos; síntese de vitamina D para a forma ativa, 

necessária para manter o equilíbrio normal do cálcio no corpo; e, secreção de 

prostaglandinas, que apresentam um efeito vasodilatador e são importantes na 

manutenção do fluxo sanguíneo renal (SMELTZER; BARE, 2002, p.1417). 

Diversas patologias podem acometer o rim prejudicando a sua função. Dentre 

estas patologias podemos citar a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal 

crônica é uma enfermidade que compromete a função renal de forma progressiva.  

Esta progressão passa por quatro fases: na primeira fase ocorre a diminuição 

da função renal; na segunda fase há uma redução da função renal em até 75% de 

sua capacidade, não sendo possível manter a homeostasia interna; a terceira fase a 

função está abaixo de vinte por cento; a quarta e última fase é a fase terminal onde 

necessita de um tratamento de terapia substitutiva na forma de diálise ou 

transplante. 

No entanto, como visto, no caso da Insuficiência Renal Crônica em fase 

terminal, as opções de tratamento são: Diálise, que pode ser de dois tipos: diálise 

peritoneal e hemodiálise, e/ou o Transplante de rim.  

 
 



2.3 TRANSPLANTE RENAL  
 
 

A insuficiência renal crônica é uma das manifestações da doença renal 

crônica. Consiste, principalmente, na redução da capacidade dos rins em filtrar 

substâncias tóxicas, acarretando alterações metabólicas e hormonais 

(CONSTANZO, 2007, p.240).  

O termo doença renal terminal (DRT) é utilizado para denominar o estágio 

mais avançado da insuficiência renal crônica, com perda de mais de 90% da função 

renal. Os tratamentos atualmente disponíveis para manejo da DRT não são 

curativos, mas substituem a função renal aliviando os sintomas da doença e podem 

preservar a vida do paciente. Incluem a hemodiálise, a diálise peritoneal ambulatorial 

contínua e o transplante (RIELLA, 1998, p.945). 

Em algumas situações específicas o tratamento de diálise e transplante renal 

se completam. A diálise pode servir de terapia de suporte para preparação no pré-

operatório imediato e nos casos de rejeição aguda ou de necrose pode fazer o 

retorno de programa de diálise.  

O primeiro transplante renal no homem foi realizado, em 1933, na Ucrânia, 

porém o enxerto não funcionou. No início da década de 1950, vários transplantes 

renais foram realizados em Paris e Boston, mas nenhum fármaco foi utilizado para 

prevenir a rejeição e somente um paciente sobreviveu. No Brasil, o primeiro 

transplante renal com doador vivo foi realizado, em 1964, no Rio de Janeiro e com 

doador cadáver, em 1967, no interior do estado de São Paulo(PEREIRA,2004, p.4). 

Segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), 

há 145 centros de transplantes renal cadastrados no país e registrados no ano de 

2009. No estado do Rio de Janeiro foi implantado um programa com objetivo de 

aumentar o número de transplantes de órgãos, o Programa Estadual de Transplante 

(PET). O PET é responsável pela aplicação do novo Regulamento Técnico 

elaborado pelo Ministério da Saúde, através do Sistema Nacional de Transplantes 

(SNT) no Estado do Rio de Janeiro. 

            O PET tem algumas estratégias como a criação de quatro Coordenações 

Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTTs-

modelo) que compreendem os seguintes hospitais: Hospital Estadual Getúlio 

Vargas, Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, Hospital Estadual Azevedo Lima e 

Hospital Estadual Alberto Torres. Até o final de 2010 as CIHDOTTs estarão 



implantadas em todos os hospitais estaduais, totalizando 11 unidades. 

            A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) registrou um 

período entre janeiro e dezembro de 2010 o número total de transplantes que 

consistiam em 1641doadores vivos e 2989 doadores falecido (24,1 por milhão de 

população) e realizados 4.630 (próximos da meta de 4.800) transplantes renais, 

houve um aumento de 8% em relação a 2009, sendo 64,6% com doador falecido, a 

maior taxa já obtida.  

O transplante renal de rim humano é com freqüência o tratamento mais 

efetivo da insuficiência renal crônica avançada. Os doadores podem ser cadáveres 

ou doadores voluntários vivos. Os doadores vivos parentes e não parentes 

geralmente são selecionados baseando-se pelo menos em compatibilidade parcial 

para antígenos HLA. Os doadores cadavéricos não podem apresentar doença 

neoplásica maligna devido à possível transmissão para o receptor, bem como ser 

portadores de doenças transmissíveis pela corrente sanguínea. É alto o risco de 

fracasso do enxerto quando o doador é idoso ou apresenta insuficiência renal e 

quando o rim é submetido a um período prolongado de isquemia e armazenamento 

(HARRISON,1998, p.1547). 

Na cirurgia do receptor, o rim transplantado é colocado na fossa ilíaca do 

paciente, anterior à crista ilíaca. O ureter do rim recentemente transplantado é 

anastomosado para dentro da bexiga ou para o ureter do receptor. O paciente antes 

da cirurgia deve estar livre de qualquer tipo de infecção, porque depois da cirurgia 

ele receberá os medicamentos para evitar a rejeição do transplante. Após o 

transplante os pacientes fazem terapia com drogas imunossupressoras, com 

objetivo de diminuição de riscos de rejeição do enxerto. Esses medicamentos 

suprimem a resposta imune, deixando o paciente mais vulnerável a risco de 

infecções oportunistas. (SMETLZER E BARE, 2005, p.1422) 

A sobrevida de um rim transplantado depende da capacidade de bloquear a 

resposta imune do corpo do receptor. Esse bloqueio é efeito através do uso de 

drogas imunossupressoras que são utilizadas por toda vida, em doses reguladas 

conforme o tempo da cirurgia, com o objetivo de prevenir a seqüência da resposta 

imune do paciente receptor contra o enxerto. 

Dentre as drogas utilizadas estão as que possuem ação antiinflamatória 

hormonal, interferindo na multiplicação celular e consequentemente linfocitária, ação 



específica na ativação do sistema imune, e daquelas que vão destruir o linfócito, 

eliminando um processo de rejeição já instalado. (RIELLA, 2008,p. 940) 

O uso de drogas de imunossupressoras é um dos fatores de risco para 

infecção, já que diminuem a resposta imune do receptor do órgão. Além do uso 

destas drogas existem outros fatores de risco que favorecem a infecção como a 

exposição aos agentes patógenos da comunidade ou relacionados à assistência à 

saúde.  

 
 

2.4 INFECÇÃO HOSPITALAR EM CLIENTES SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE 

RENAL 

 
 

O transplante renal é um tratamento de grande importância para pacientes 

com insuficiência renal crônica. Este tratamento evoluiu ao passar dos anos, junto 

com esta evolução cresce também a tecnologia que envolve as drogas 

imunossupressoras para sua utilização mais racional, bem como a prevenção das 

complicações infecciosas.  

De acordo com Complicações infecciosas acrescentam significativas 

morbidade e mortalidade após o transplante renal. Diversos fatores de risco 

relacionados com complicações infecciosas estão presentes após o transplante 

renal, destacando-se a necessidade de utilização permanente de imunossupressão. 

Os principais fatores que favorecem a ocorrência de infecções nos receptores 

de transplante renal são a intensidade do estado de imunossupressão alcançada e a 

exposição a agentes patógenos da comunidade ou relacionadas a assistência a 

saúde. 

Apesar do considerável progresso no seu controle entre receptores de 

transplante renal, os episódios de infecção continuam a ser observados, sendo uma 

das causas primordiais de morbidade, mortalidade e perda de enxerto.(RIELLA, 

2008, p.974) 

Cerca de 75% dos receptores de transplante renal apresentam pelo menos 

um episódio de infecção no primeiro ano depois do transplante por causa da terapia 

imunossupressora. Os imunossupressores antigos tornavam o receptor de 

transplante mais vulnerável a infecções oportunistas. (SMETLZER E BARE, 2005, p. 

1415). 



A infecção hospitalar que acomete aos pacientes que foram submetidos ao 

transplante é referente ao tempo de pós- operatório, ou seja, as infecções são 

relacionas de acordo com o tempo de transplante. 

Durante o primeiro mês pós-transplante são observadas as infecções 

referentes à cirurgia, ditas como “clássicas”, que podem assumir maior gravidade em 

razão da imunossupressão.  

O uso de medicamentos imunossupressores torna o receptor mais suscetível 

ao aparecimento de infecções. Estes quadros infecciosos podem ser de origem viral, 

bacteriana, fúngica (micoses) ou de outros microorganismos menos frequentes. 

Para prevenir as infecções utilizam-se antibióticos de amplo espectro (por via 

endovenosa ou oral), imediatamente antes e depois da cirurgia e pelo tempo que for 

necessário. 

Segundo Riella (2008) o intervalo entre o primeiro e o quarto mês 

corresponde ao período de imunossupressão máxima, sendo observadas as 

infecções oportunistas. Esses agentes contribuem para um estado de maior 

imunodepressão, o que favorece o surgimento de superinfecções por germes 

oportunistas.  

O sexto mês pós-transplante reflete a situação funcional do enxerto. A maioria 

dos pacientes encontra-se num esquema de imunossupressão mínima, com boa 

função renal, sem evidência de infecção viral crônica, sendo acometidos pelos 

mesmos tipos de infecção que atingem a população geral.  

 
 

2.4.1 INFECÇÕES VIRAIS 

 
 

As infecções virais vem sendo descritas com freqüência crescente; dentro do 

grupo Herpesviridae,  podemos citar a infecção por citomegalovírus e por Epstein- 

Barr, que são responsáveis pelas infecções que constituem a principal causa isolada 

de mortalidade e morbidade entre os receptores de transplante(RIELLA, 2008, 

p.944). 

 
 

2.4.1.1 INFECÇÃO POR CITOMEGALOVÍRUS (CMV) 
 
 



A infecção provocada por citomegalovírus (CMV) é dividida por três tipos de 

infecção: a) primo- infecção, na qual as células de um doador CMV soropositivo, 

infectadas de forma latente pelo vírus, são transmitidas a um receptor de CMV 

soronegativo, mais comumente através do enxerto, e mais raramente através de 

enxerto e seus derivados; b) reativação viral, onde os pacientes CMV soropositivos 

reativam seu próprio vírus após o transplante; e c) superinfecção viral, onde os 

pacientes CMV soropositivos não reativam o seu próprio vírus, mas desenvolvem 

uma “primo- infecção” a um outro sorotipo viral transmitido pelo doador. (RIELLA, 

2008,p.979) 

Segundo Ferreira (2001, p.19) a prevalência da infecção por CMV pode ser 

influenciada pelo tratamento imunossupressor. A elevada prevalência da infecção 

por CMV entre os receptores de transplante e suas conseqüências diretas indica a 

necessidade de que se desenvolva uma estratégia de prevenção nessa população 

de pacientes. Os riscos podem ser a curto, médio e longo prazo. As conseqüências 

diretas a curto prazo da infecção sintomática por citomegalovírus são aumento da 

morbidade, em razão da necessidade de internação. As conseqüências a médio e 

longo prazo da infecção por CMV, no transplante renal ainda não foram 

estabelecidas, notadamente quando há uma possível participação no processo de 

rejeição crônica.  

Uma vez identificada, há a necessidade de estabelecer uma estratégia de 

prevenção, com o objetivo de minimizar tanto quanto possível as manifestações 

clínicas da infecção por CMV e reduzir ao máximo a prevalência de infecção pelo 

vírus. 

 
 

2.4.1.2 INFECÇÃO POR VÍRUS EPSTEIN-BARR (EBV) 

 
 

A infecção pelo EBV causa uma síndrome mononucleósica, clinicamente 

semelhante àquela produzida pelo CMV. Ao contrário do que ocorre no hospedeiro 

imunocompetente, nos receptores de transplante a faringite e a esplenomegalia são 

raras, sendo o quadro clínico mais comum caracterizado por febre, leucopenia, 

linfocitose atípica, hepatite. (FERREIRA, 2001, p. 20)  

O aspecto mais relevante da infecção pelo EBV é sua associação com a 

doença linfoproliferativa pós- transplante (PTLD), tendo como aspecto mais 



marcante a incidência e precocidade de sua instalação, geralmente no primeiro ano 

pós- transplante. 

 
 

2.4.2 INFECÇÕES BACTERIANAS 

 
 

As infecções bacterianas observadas com maior freqüência em transplante 

renal são as infecções urinárias. Dentre as infecções por bactérias podemos citar 

provocadas por micobactérias. 

A prevalência de ITU no pós-transplante é de 35% a 80%, sendo mais 

freqüente nos primeiros 3 meses após o transplante. A maioria das ITU são 

assintomáticas (rim denervados) mas em 45% dos casos são recorrentes. Os 

agentes infecciosos podem ser adquiridos a partir do rim do doador, da ferida 

cirúrgica, do uso de cateteres urinários e do ambiente hospitalar.  

(RIELLA,2008,p.948 ) 

 
 

2.4.2 INFECÇÕES FÚNGICAS 
 
 

Embora menos freqüentes entre receptores de transplante renal em 

comparação com transplantes de outros órgãos, as infecções fúngicas assumem 

especial importância pela alta mortalidade que as acompanha. A maioria das 

infecções fúngicas são causadas por Candida spp e Aspergillus spp. (COLOMBO, 

2007,p.20)  

As infecções fúngicas permanecem uma grande causa de morbidade e 

mortalidade em transplantados renais. As infecções por Candida são frequentes, 

principalmente nos primeiros seis meses após o transplante, mas podem aparecer 

em qualquer época.   

O aparecimento destas infecções seja elas por bactérias, fungos ou vírus, 

precisa ser investigado precocemente, pois oferece um risco ao recém transplantado 

renal, tanto em relação a seu sistema imunológico comprometido, quanto à perda do 

enxerto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 
 
3.1 TIPO DE ESTUDO 

 
 
Trata-se de um estudo descritivo, de coorte, retrospectivo, de abordagem 

quantitativa que analisou a incidência e fatores de risco para ocorrência de infecções 

hospitalares em pacientes submetidos a transplante renal nos primeiros trinta dias 

de internação. 

De acordo com Figueiredo (2005, p.73) na abordagem quantitativa há uma 

questão que é pontual: a objetividade. Refere-se a fatos relativos sendo mesurados 

e passando por um processo de quantificação, tanto no processo de coleta de dados 

como no tratamento destes por meio de técnicas estatísticas e procedimentos 

matemáticos com intuito de garantir a precisão dos resultados.  

 Por se tratar de investigação que envolve indiretamente seres humanos, 

considerando que a fonte de pesquisa foi prontuários de pacientes internados 

submetidos ao transplante renal, o projeto foi aprovado no Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, sob o nº 

094/11(ANEXO I). 

 
 
3.2 SUJEITOS E CENÁRIO DA PESQUISA  

 
 
A população do presente estudo foi constituída por pacientes de ambos os 

sexos que foram submetidos ao transplante renal e que apresentaram infecção 

relacionada à assistência à saúde no período compreendido entre 2008 e 2010. 



Os critérios de inclusão foram: presença de infecção hospitalar no pós- 

operatório de transplante renal e/ou reinternação por causa infecciosa em menos de 

trinta dias após a alta hospitalar  

Foram excluídos do estudo os pacientes que não apresentaram complicações 

infecciosas no período de internação e/ou nos trinta dias subsequentes à sua alta. 

Foram incluídos 50 pacientes que se adequavam aos critérios de inclusão e 

exclusão. 

O estudo foi realizado no Serviço de Nefrologia na subunidade Centro de 

diálise e Transplante do Hospital Universitário Antônio Pedro  localizado no 

município de Niterói, associada à Universidade Federal Fluminense para fins de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 
 
3.3 COLETAS DE DADOS 

 
 

A pesquisa ocorreu em duas etapas: Inicialmente foi efetuado um 

levantamento nos arquivos digitalizados do Centro de Diálise e Transplante do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, onde identificou os pacientes submetidos a 

transplante renal entre 2008 e 2010, registrando-se o número dos prontuários. 

Na segunda etapa foram levantados os prontuários no arquivo médico, com 

fins de coleta dos casos de infecção nos primeiros trinta dias de transplante, 

procedendo-se o levantamento do perfil de morbi- mortalidade destes pacientes. 

Os dados foram coletados através de um instrumento que contém informações 

sócio-demográficas de identificação dos pacientes, fatores de risco para infecção, 

diagnóstico e agente infeccioso relacionado a esta complicação bem como o sítio de 

infecção (Anexo I). O cumprimento das duas fases compreendeu um período entre 

os meses de outubro e novembro de 2011. 

 
 

3.4  ANÁLISE DOS DADOS 

 
 



A análise dos dados foi realizada à luz estatística descritiva, utilizando o 

programa Excel for Windows 2010 para criação de um banco de dados, a fim de 

oferecer subsídios para a construção dos gráficos da amostra pesquisada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
No período de 2008 a 2010 foram realizados 51 transplantes renais, no 

Serviço de Nefrologia do HUAP, sendo 46 de doadores cadáveres e 5 de doadores 

vivos.(Figura 1).  

 

Gráfico 1- Distribuição da descrição do tipo de doador de transplante renal no 

Serviço de Nefrologia do HUAP- 2008-2010 
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Fonte: Banco de dados do Centro de Diálise e Transplante Renal do HUAP-Serviço de Nefrologia. 

 
 

  As doenças de base prevalentes nesta população foram: hipertensão arterial 

(82%), diabetes mellitus (6%), doença renal policística do adulto (10%), lúpus 

eritematoso sistêmico (2%) - Figura 2.  

 

 



 

Gráfico 2 - Distribuição das doenças prevalentes dos pacientes submetidos ao 

transplante renal no Serviço de Nefrologia do HUAP-2008-2010 

 

 
Fonte: Banco de dados do Centro de Diálise e Transplante Renal do HUAP-Serviço de Nefrologia. 
 

 
No que diz respeito a características demográficas da amostra verificou-se 

que houve predomínio de pacientes do sexo masculino (67%),com idade média de  

49 anos entre 82 e 18 anos, residente do estado do Rio de Janeiro (59%), Niterói 

(23%), São Gonçalo (14%), outros (4%).( Tabela 1)  

 
Quadro 1. Características demográficas dos pacientes transplantados no Serviço de 

Nefrologia do HUAP entre 2008 e 2010. 
 

Variáveis n f (%) 

Sexo   

Homens 34 66 

Mulheres 17 34 

Idade média  49 anos 

Município de Origem   

Rio de Janeiro 30 59 

Niterói 12 27 

São Gonçalo 7 14 

Outros (Itaboraí/ Maricá) 2 4 

Fonte: Banco de dados do Centro de Diálise e Transplante Renal do HUAP-Serviço de Nefrologia 
 



 
Dos 51 pacientes transplantados, 38 prontuários foram viabilizados para a 

pesquisa em relação a infecção hospitalar, onde seis (12%) apresentaram infecção 

hospitalar, sendo todos os enxertos de doador falecido. Em relação ao sítio 

topográfico, houve quatro casos de infecção do trato urinário - ITU associados ao 

cateter vesical de demora e dois casos de infecção de ferida cirúrgica (4%). Dentre 

os pacientes que apresentaram infecção hospitalar, cinco tiveram resultado de 

cultura positiva e em um caso não houve crescimento de microorganismos.  

Os agentes isolados foram: Pseudomonas aeruginosa em três casos de 

infecção no trato urinário, totalizando 50% dos casos de infecção, e um de 

Escherichia Coli, também em topografia do trato urinário. Dois casos evoluíram para 

sepse. Em relação às infecções de sítio cirúrgico, houve crescimento de Kleibsiella 

pneumoniae em uma cultura, e no outro caso não houve crescimento bacteriano na 

amostra enviada.  

Todos os pacientes foram submetidos a antibioticoterapia, de acordo com a 

indicação clínica e/ou do crescimento bacteriano.  

 
Quadro 2. Frequência de Infecções hospitalares em pós- transplante renal no 

Serviço de Nefrologia do HUAP entre 2008-2010. 

 
Topografia Agente 

isolado 
Material enviado  Antibiótico 

utilizado 
Desfecho 

ITU Pseudomonas Hemocultura Cefepime Perda do 

enxerto 

ITU Pseudomonas Hemocultura Ciprofloxacino Recuperação 

ITU Pseudomonas Urinocultura 

 

Ciprofloxacino Recuperação 

ITU E.coli Urinocultura 

 

Gentamicina Perda do 

enxerto 

ISC Kleibisiella Secreção da ferida 

cirúrgica 

Vancomicina Recuperação 

ISC Cultura 

negativa 

Não registrado Ciprofloxacino Recuperação 

Fonte: Banco de dados do Centro de Diálise e Transplante Renal do HUAP-Serviço de Nefrologia. 
 
 



Dos sujeitos transplantados neste período, 13 pacientes evoluíram para óbito 

(26%), sendo que nove morreram antes de completar um ano e quatro faleceram no 

período de 2 a 3 anos após o transplante. As causas de óbito foram: infecções 

relacionadas ao procedimento cirúrgico e complicações (40%), acidente vascular 

cerebral (16%), Infecção por citomegalovírus (8%), melanoma (3%), falência múltipla 

(5%) e causas desconhecidas (28%) conforme o Gráfico 3.  

 
Gráfico 3- Distribuição da causa de mortes nos pacientes transplantados renais no 

Serviço de Nefrologia do HUAP. 

 

 
 
Fonte: Banco de dados do Centro de Diálise e Transplante Renal do HUAP-Serviço de Nefrologia. 
 
 
  Segundo Sousa (2010), foram analisados 1.676 pacientes pós transplante 

renal com processo infeccioso onde  houve a predominância do sexo masculino, 

com a incidência de 49% dos pacientes pesquisados. Em relação a etiologia da 

Insuficiência Renal crônica, ocorreu a maior frequência de etiologia indeterminada 

317(38.6%) e HAS 164(20%). 

 Comparando o estudo anterior com o apresentado no trabalho não houve 

diferença significativa entre as variáveis analisadas em ambas os estudos. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Embora os resultados deste estudo sejam limitados pela característica do 

grupo pesquisado, pacientes transplantados renais pelo Serviço de Nefrologia no 

Hospital Universitário Antônio Pedro no período de 2008 a 2010, através dos 

objetivos propostos inicialmente nesta pesquisa podemos traçar a descrição do 

sujeito em questão. 

Na população estudada em relação a caracterização demográfica 

predominaram  34(66%) indivíduos do sexo masculino, sendo 30 (59%)  

provenientes do estado do Rio de Janeiro. A faixa etária prevalente foi média de 

idade de 49 anos entre o mínimo de 18 anos e máximo de 82 anos; 46 (90%) 

decorrentes de recebimento de enxerto de doadores falecidos. As doenças 

prevalentes 42(82%) foram Hipertensão Arterial Sistêmica. 

Em relação à incidência de infecção em pacientes submetidos a transplante 

renal do total da amostra (n=51) 6(12%) apresentaram infecção relacionada a saúde 

com predominância de infecção do trato urinário 4 (67%) relacionada ao cateter 

vesical de demora e 2(23%) infecção no sítio cirúrgico. 

Quanto ao perfil de mortalidade dos pacientes transplantados constatamos a 

prevalência de infecção hospitalar com uma das principais causas de morte. No 

estudo de TURRUNI (2002) os óbitos estudados (140) representaram 50,4% de 

todos os óbitos ocorridos no hospital, e 92,5% dentre os falecidos após de 48 horas 

de internação confirmando os dados encontrados na pesquisa presente. 

O presente estudo confirmou a presença da infecção relacionada à 

assistência à saúde como uma das principais causas de mortes nos hospitais sendo 

um problema referente a recuperação desta população estudada.  



O estudo demostra que a maioria das infecções hospitalares são infecções do 

trato urinário associada a uso de cateter vesical de demora. Segundo Heilberg(2001)  

um dos sítios mais comuns de infecção é que comete o trato urinário, sendo sua 

prevalência reportada em 35% a 79%. Esta variação pode ser explicada por 

diferenças na coleta das amostras urinárias, na duração do período de seguimento 

após o transplante e no uso de antibióticos profiláticos intra e pós operatórios. 

Por meio da realização deste estudo foi possível levantar dados importantes 

como características demográficas, doenças prevalentes de base, média de idade 

dos indivíduos, topografia das infecções para a contribuição no processo de 

tratamento dos pacientes submetidos ao transplante renal.  

A enfermagem tem um papel importante dentro do processo de identificação 

das incidências de infecção, pois estabelece um contato mais direto com o paciente, 

de acordo com as evidências clínicas, além de intervenção multidisciplinar, 

reduzindo o risco de complicações futuras como por exemplo a perda do enxerto. 

Com base nos resultados obtidos, podemos afirmar que este estudo 

contribuiu para a formação do perfil dos pacientes submetidos ao transplante renal 

no Serviço de Nefrologia do HUAP, com a finalidade de identificar o índice de 

infecção para a melhoria da assistência prestada a esse tipo de clientela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6. OBRAS CITADAS 
 
 

BRASIL. Expede na forma de anexos diretriz e normas para a prevenção e controle 

das infecções hospitalares: Portaria Nº 2.616, de 12 de maio de 1998. Diário Oficial 

da União, República Federativa do Brasil, Brasília (DF), julho 1998. 

CARVALHO, Alessandra de Albuquerque Tavares. FIGUEIRA, Manoela Almeida 

Santos da, MELO, Sofia Homolka Lacerda de. Transplante renal: a influência da 

terapia imunossupressora na prevalência de manifestações estomatológicas. Recife: 

2003. Disponível em: <www.cro-pe.org.br> acesso em 05 de setembro de 2010. 

Castro MCR et al. Comparação entre diagnósticos clínicos e histológicos no pós-

transplante renal. Revista Associação Medica Brasileira: 1998. Disponível em 

<:http://www.scielo.com.br>. Acesso em : 30 de outubro de 2010. 

COLOMBO, Arnaldo Lopes; GUIMARAES, Thaís. Candidúria: uma abordagem 

clínica e terapêutica. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 

Uberaba: SBMT, 2007, vol.40, n.3, pp. 332-337. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/>. Acesso em: 25 de outubro de 2010. 

CONSTANZO, Linda S. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 3ed.  

http://www.scielo.com.br/�
http://www.scielo.br/�


FIGUEIREDO, M, A; SOUZA, S.R.G. Projetos, Monografias, Dissertações e Teses: 

Da redação científica à Apresentação do Texto final. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2005.  

FILHO, Mário Abbud et al. Associação Brasileira de Transplante de Orgãos. Registro 

Brasileiro de Transplantes. São Paulo: Lado a Lado - Serviços de Comunicação 

Ltda, 2010, nº4. Disponível em :<www.abto.com.br>. Acesso em : 10 de novembro 

de 2011. 

FONTANA, Rosane Teresinha. LAUTERT, Liana. A prevenção e o controle de 

infecções: um estudo de caso com enfermeiras. Revista Brasileira de Enfermagem, 

Rio Grande do Sul: 2006. Disponível em :< http://www.scielo.br/>. Acesso em: 30 de 

outubro de 2010. 

GUYTON, Arthur. Tratado de Fisiologia Médica, 10ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. 

Guanabara Koogan S.A. 2002. p. 394 – 402 

HARRISON et al. Medicina Interna. Rio de Janeiro: Ed. Mc Graw, 1998.v.2 

HEILBERG,Ita; FERREIEA,C Alessandra. Infecção do trato urinário no pós- 

transplante renal em crianças. Jornal Brasileiro de Nefrologia. São Paulo. 2001. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/>. Acesso em: 03 dezembro de 2011 

MANFRO, Noronha IL, Silva Filho AP. Manual de Transplante Renal. São Paulo: 

Manole, 2004. 

MARTINS FPP, Gonçalves RT, Fonseca LMB, Gutfilen B. Correlação do esquema 

de imunossupressão com complicações pós-operatórias em transplantes renais 

http://www.scielo.br/�
http://www.scielo.br/�


através do uso da cintilografia renal dinâmica. Radiol. Bras, 2001. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/>. Acesso em: 10 de dezembro de 2010. 

MOYSES NETO, Miguel et al. Candidíase em pacientes transplantados renais. 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. São Paulo: SBMT, 1997, 

vol.30, n.6. Disponível em: <http://www.scielo.br/>. Acesso em: 10 de dezembro de 

2010. 

MOURA , Maria Eliete Batista et al. Infecção hospitalar: estudo de prevalência em 

um hospital público de ensino. Revista Brasileira de Enfermagem. Brasília: 2007. 

Disponível:< http://www.medline.br/>. Acesso em: 02 de setembro de 2010.  

 

PEREIRA, Milca Severino et al. A infecção hospitalar e suas implicações para o 

cuidar da enfermagem. Texto Contexto Enfermagem: 2005. Disponível:< 

http://www.scielo.br/>. Acesso em : 02 de setembro de 2010.  

PEREIRA WA. História dos transplantes. In: Pereira WA. Manual de transplantes de 

órgãos e tecidos. 3a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004. p. 1-7. 

HEILBERG, Ita Pfeferman; SCHOR, Nestor. Abordagem diagnóstica e terapêutica 

na infecção do trato urinário: ITU. Revista da Associação Médica Brasileira. São 

Paulo: Associação Médica Brasileira, 2003, vol.49, n.1.  

RIELLA, Miguel Carlos. Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. 4.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2008. 987p. 

http://www.scielo.br/�
http://www.scielo.br/�
http://www.medline.br/�
http://www.scielo.br/�


SMELTZER, Suzanne; BARE, Brenda G. Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgico. 

10 ed. Rio de Janeiro: Gauanabara & Koogan, 2005. v. 2.  

SOUSA, Sirlei Regina de et al. Incidência e fatores de risco para complicações 

infecciosas no primeiro ano após o transplante renal. Jornal Brasileiro de Nefrologia. 

São Paulo, 10 dez. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/>. Acesso em: 25 de 

outubro de 2010 

TURRINI, Ruth Natalia. Percepção das Enfermeiras sobre fatores de risco para a 

infecção hospitalar. Revista Escola de Enfermagem da USP, São Paulo v. 34, n. 2, 

junho 2000. Disponível em : <www.medline.com> acesso em 26 de outubro de 2010. 

http://www.scielo.br/�
http://www.medline.com/�


  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

7 APÊNDICE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 INSTRUMENTO PARA COLETA DOS DADOS 

I. Identificação 
Nome: 

Data de Nascimento: Sexo:  
� M      � F 

Município: Escolaridade: 

Doença de base: Procedência: 
� Ambulatório � DP    � HD_________   

II. Dados do transplante renal 

Data de admissão : Data do transplante: Alta Hospitalar: 

• Teve infecção?     �Sim     �Não 

• Sítio de infecção: 

� Ferida Cirúrgica   � ITU   �Pneumonia � Outra: ___________________________ 

• Sinais/Sintomas: 

• Hemograma (pré-tx): 

Leuc.: ________  Neutrófilos: ______  Bastões: ______  Linfócitos: _______  Monócitos: ______ 

Hb: _____  Hto: _____ 

• Hemograma (pós-tx): 

Leuc.: ________  Neutrófilos: ______  Bastões: ______  Linfócitos: _______  Monócitos: ______ 

Hb: _____  Hto: _____ 

• Agentes patógenos isolados: 

• Culturas realizadas: _______________________________________________ 

• Antibióticos utilizados: 

-  ________________________  Início:_______________   Término:  _________________ 

-  ________________________  Início:_______________   Término:  _________________ 

-  ________________________  Início:_______________   Término:  _________________ 

-  ________________________  Início:_______________   Término:  _________________ 

�Profilático    �Terapêutico 

Desfecho:  �Óbito     �Perda do enxerto    �Recuperação 
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