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Resumo 

 

 

Introdução: Pacientes transplantados renais são constantemente submetidos a 
esquemas de imunossupressão para prevenção de rejeição no pós-transplante 
renal. Devido a isso, estes pacientes se tornam mais suscetíveis a infecções 
oportunistas no período pós transplante. A vitamina D é um hormônio esteroide, 
que tem importância no metabolismo ósseo, na modulação da resposta 
inflamatória e na resposta contra patógenos (virais e bacterianos). A infecção 
pelo citomegalovírus humano (HCMV) pode acometer até 30% dos pacientes 
transplantados renais, sendo uma das principais causas da morbidade nestes 
pacientes. Estudos recentes mostram que o HCMV pode regular a expressão 
dos receptores de Vitamina D causando uma hipovitaminose. Objetivo: Este 
estudo tem como objetivo observar a hipovitaminose D nos pacientes 
transplantados renais em relação a infecção pelo vírus HCMV. Materiais e 
Métodos: Foi realizado um estudo observacional, prospectivo e longitudinal 
onde foram coletadas amostras de sangue periférico de 27 pacientes submetidos 
ao transplante renal no Serviço de Nefrologia do HUAP/UFF no período de 2014 
a 2018. A avaliação laboratorial das concentrações de hemoglobina, plaquetas, 
leucócitos, vitamina D, paratormônio, cálcio, fósforo, potássio e creatinina dos 
pacientes foi realizada no dia do transplante (T0), e seis meses após o 
transplante renal (T6). Para este estudo definimos dois grupos: pp65 positivo, 
pacientes que apresentaram infecção pelo HCMV e pp65 negativo pacientes 
sem infecção pelo HCMV durante os pontos de acompanhamento utilizando os 
resultados do teste de antigenemia do pp65. Resultados: Não foi observada 
diferença significativa na concentração sérica de Vitamina D, leucócitos, 
plaquetas, hemoglobina, potássio e paratormônio quando comparamos os 
grupos pp65 positivo e pp65 negativo. Observamos uma diminuição nos níveis 
séricos de fosfato no grupo pp65 positivo (p=0,0092). No grupo pp65 negativo 
observamos o aumento significativo na concentração de cálcio (p=0,0042). 
Níveis séricos de creatinina e a taxa de filtração glomerular estimada (eTFG) 
apresentaram uma diminuição significativa em ambos os grupos (pp65 positivo: 
p=0,0005 e pp65 negativo: p= 0,0001) mostrando uma melhora na função renal 
pós transplante. Conclusão: Nosso estudo indicou que nesta amostra os dados 
laboratoriais de ambos os grupos de pacientes transplantados renais foram 
semelhantes. A infecção por HCMV nos pacientes transplantados renais não se 
correlacionou com a hipovitaminose de Vitamina D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras Chaves: Transplante Renal, Vitamina D, Citomegalovírus. 
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Abstract 

 

 

Introduction: Renal transplant patients are constantly submitted to 
immunosuppression regimens to prevent kidney transplant rejection. Because of 
this, these patients become more susceptible to opportunistic infections in the 
post-transplant period. Vitamin D is a steroid hormone, which plays a role in bone 
metabolism, modulation of the inflammatory response, and response to 
pathogens (viral and bacterial). Human cytomegalovirus (HCMV) infection can 
affect up to 30% of renal transplant patients, being one of the main causes of 
morbidity in these patients. Recent studies show that HCMV can regulate the 
expression of vitamin D receptors causing hypovitaminosis. Objective: This 
study aims to observe hypovitaminosis D in renal transplant patients in relation 
to HCMV virus infection. Materials and Methods: An observational, prospective 
and longitudinal study was carried out in which peripheral blood samples were 
collected from 27 patients submitted to renal transplantation at the HUAP / UFF 
Nephrology Service from 2014 to 2018. Laboratory evaluation of hemoglobin 
concentrations, platelets, leukocytes, vitamin D, parathyroid hormone, calcium, 
phosphorus, potassium and creatinine were performed on the day of 
transplantation (T0), and six months after renal transplantation (T6). For this 
study we defined two groups: pp65 positive, patients who presented HCMV 
infection and pp65 negative patients without HCMV infection during the follow-up 
points using the pp65 antigenemia test results. Results: There was no significant 
difference in the serum concentration of vitamin D, leukocytes, platelets, 
hemoglobin, potassium and parathormone when comparing the pp65 positive 
and pp65 negative groups. We observed a decrease in serum phosphate levels 
in the pp65 positive group (p = 0.0092). In the negative pp65 group we observed 
a significant increase in calcium concentration (p = 0.0042). Serum creatinine 
levels and estimated glomerular filtration rate (eTFG) showed a significant 
decrease in both groups (pp65 positive: p = 0.0005 and pp65 negative: p = 
0.0001) showing an improvement in renal function after transplantation. 
Conclusion: Our study indicated that in this sample, laboratory data from both 
groups of renal transplant patients were similar. HCMV infection in renal 
transplant patients did not correlate with Vitamin D hypovitaminosis. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Transplante Renal 

 

O transplante renal é considerado a melhor terapia renal substitutiva para 

pacientes renais crônicos (DCR) em fase avançada da doença. A indicação do 

transplante renal depende de fatores clínicos que envolvem a idade do paciente, 

causa da doença de base e outras comorbidades associadas, sendo a decisão 

clínica individualizada para cada paciente.  

O rim doado pode provir de dois tipos de doadores: o doador vivo (parente 

ou não) ou o doador falecido. No caso de doador falecido, trâmites legais e a 

condução correta das etapas são essenciais a captação do órgão, como a 

confirmação da morte encefálica do doador e permissão dos familiares. No caso 

de doadores vivos, uma autorização judicial se torna necessária. Em ambos os 

casos, testes clínicos e laboratoriais, que envolvem comprovação de 

compatibilidade ABO, HLA, exames sorológicos  e cross-match são realizados 

para verificar a confiabilidade e legitimidade do órgão a ser transplantado, a fim 

de prevenir complicações no pós-transplante como a rejeição aguda do enxerto 

(Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2018; Scheffel et al, 2015).  

No período pós-transplante os pacientes passam por uma severa 

imunossupressão para evitar a rejeição do órgão implantado. Estes 

medicamentos diminuem a resposta imunológica do organismo, podendo levar o 

paciente a apresentar quadro de anemia nos primeiros meses, desnutrição, 

infecções oportunistas (virais e bacterianas), principalmente no primeiro ano pós-

transplante. A suspensão ou a dosagem inadequada dos medicamentos pode  

levar a rejeição aguda ao enxerto e/ou disfunção crônica do aloenxerto (DAC), 

esta por sua vez, limita em longo prazo a sobrevida do enxerto. Outras 

complicações decorrentes do transplante podem ocorrer futuramente 

comprometendo o metabolismo ósseo como a deficiência de vitamina D, 

osteopenia e osteoporose (Csaba P. Kovesdy et al, 2011; Scheffel et al, 2015). 

Apesar destes problemas que podem ocorrer no pós-operatório, a maioria dos 

pacientes transplantados renais apresentam uma melhora na qualidade de vida, 

voltando a sua rotina familiar e social. 
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Nos pacientes transplantados renais, o HCMV é um patógeno de 

importância por estar associado à rejeição aguda, perda do enxerto, morbidade 

e mortalidade destes pacientes. Na fase pós-transplante o uso intenso de 

imunossupressores e uma dieta restrita, pode levar a reativação do vírus no 

receptor acarretando coinfecções por patógenos oportunistas (BKV, Epstein-

Barr, bactérias) (Jackson,2017; Requião-Moura,2015). 

 Os principais fatores que contribuem para DAC estão representados na 

figura 1, onde os quadros mais escuros descrevem os mecanismos onde o status 

de vitamina D pode ter ação neutralizante (Messa, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:Principais fatores que levam ao desenvolvimento de disfunção renal crônica do aloenxerto.  ABMR= 
rejeição mediada por anticorpo, TCMR= rejeição mediada por células T, CNI=inibidor de calcineurina, 
NSAID=drogas anti-inflamatórias não esteroides, GN= glomerulonefrite, Uti = infecção do trato urinário, BKV= 
BK virus,CMV= citomegalovírus,HCV= vírus da hepatite C, PSHP= hiperparatireoidismo secundário persistente, 
IF/TA = fibrose intersticial/ atrofia tubular,MS = síndrome metabólica.  Adaptado de Messa,2017 
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1.2. Citomegalovírus 

  

  O Citomegalovírus (HCMV) ou Herpesvírus humano 5 (HHV 5), é um 

membro da família Herpesvíridae. Este vírus possui um DNA linear de cadeia 

dupla e um nucleocapsídeo icosaédrico, envolto pela matriz proteica (o 

tegumento). O envelope viral se constitui por uma bicamada lipídica com suas 

glicoproteínas virais (figura 2). (Crough,2009). 

 

 

Figura 2:Modelo tridimensional do HCMV mostrando componentes do vírus 

 Adaptado de Tania Crough, 2009.  

. 

Os membros da família Herpesvíridae infectam uma variedade de 

hospedeiros entre eles as aves, os reptéis e os mamíferos, inclusive os 

humanos. Estes são classificados em três subfamílias Alphaherpesvirinae, 

Betaherpesvirinae, Gammaherpesvirinae. Conforme a tabela 1, na 

Alphaherpesvirinae contém o Herpesvírus humano 1 (HHV1), o Herpesvírus 

humano 2 (HHV2) e o Varicella zoster (V. Zostervírus –HHV- 3); na 

Betaherpesvirinae contém o citomegalovírus humano (HCMV) e Herpesvírus 

humano 6 (HHV 6A- HHV 6B); e na Gammaherpesvirinae contém o Epstein–Barr 

(HHV4) e Herpesvírus humano 8 (HHV 8) ( Sharma et al,2016). 
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Tabela 1:Classificação da Família Herpesvírus humano 

 

Adaptado de Tania Crough, 2009. 

 

 O HCMV pode ser transmitido por meio de saliva, contato sexual, 

amamentação, transfusão de sangue, transplante de órgãos sólidos e de células 

tronco hematopoiéticas (Crough, 2009). Em pacientes transplantados a infecção 

por CMV acomete de 30-80% dos pacientes no período pós-transplante, sendo 

responsável pelos efeitos indiretos da imunomodulação e causando a efeitos 

deletérios na doença do enxerto versus o hospedeiro. 

Os vírions maduros do HCMV possuem estruturas distintas. O 

nucleocapsídeo consiste no núcleo, onde se localiza o genoma viral, que é 

incorporado ao capsídeo icosaédrico. Entre o envelope e o nucleocapsídeo, 

encontra-se o tegumento. O tegumento do HCMV é composto de 25 proteínas 
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virais. As proteínas tegumentares podem atuar em vários processos, como a 

evasão imune, liberação de DNA viral no núcleo e iniciação e regulação do ciclo 

de replicação viral. 

A proteína pp65 é a principal proteína do tegumento e constituinte das 

partículas virais. Esta proteína é responsável pela modulação e evasão da 

resposta imune das células dos hospedeiros associadas com a infecção pelo 

HCMV. O pp65 previne que as proteínas precoces sejam reconhecidas pelo 

sistema imunológico, neutraliza as respostas imunes inatas e adaptativas 

durante as infecções por HCMV. Assim impedindo que as células dos hospedeiros 

infectadas sejam destruídas pelo sistema imunológico. (Tomtishen,2012) 

As glicoproteínas virais do envelope viral presente na parte externa dos 

vírions interagem com os receptores das células ocorrendo uma fusão ou uma 

endocitose do vírion na célula. Ligadas ao capsídeo as proteínas tegumentares 

comunicam-se com o sistema de microtúbulo do hospedeiro conduzindo os 

capsídeos virais ao envoltório nuclear e ao núcleo onde ocorrem a transcrição 

viral e replicação do genoma. Simultaneamente outras proteínas tegumentares 

depositam-se nas células infectadas e se distribuem para diferentes localizações 

a fim de inibir a resposta imune regulando a expressão gênica do vírus 

(Beltran,2014).   

 O HCMV é amplamente conhecido pela sua capacidade de evasão da 

resposta imunológica do hospedeiro e pela sua lenta replicação, que pode variar 

de 14 a 24 horas após a primo infecção. Este vírus infecta primeiramente os 

leucócitos, macrófagos e células NK, promovendo uma desregulação no 

metabolismo e no ciclo celular, se disseminado por todo organismo e atingindo 

posteriormente células epiteliais, endoteliais e do parênquima (Scheffel,2015; 

Schottstedt V,2010).  

 A infecção pelo HCMV é caracterizada por sinais e sintomas subclínicos 

em pacientes imunocompetentes, o que dificulta seu diagnóstico durante a fase 

aguda da doença. Em pacientes imunossuprimidos a sintomatologia se torna 

presente em 100% dos pacientes, facilitando a identificação e tratamento da 

infecção.  Dados epidemiológicos mostram que 55 a 100% da população já teve 

um contato prévio com o HCMV, apresentando sorologia IgG positiva para esse 

patógeno.  
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Na primeira infância ocorre a infecção primária pelo HCMV, que pode 

permanecer em latência em células hematopoiéticas de linhagem mieloide ou 

reativar estimulado por fatores associados a supressão do sistema imunológico 

ou queda da imunidade (British Society for Immunology,2018, Scheffel,2015). 

. A fase de latência viral possui mecanismos complexos e envolve pelo 

menos três fatores: características virais, tipo celular e resposta imune do 

hospedeiro (Goodrum,2016).  

 No diagnóstico laboratorial são utilizados testes como:  a antigenemia 

pp65, reação em cadeia da polimerase (PCR) ou a sorologia para detecção da 

replicação, carga viral ou para definição do perfil imunológico do paciente. A 

antigenemia pp65 identifica a presença do fosfolipídio pp65 do tegumento viral 

nos neutrófilos do sangue periférico, através da técnica de imunofluorescência, 

utilizada na detecção e monitoramento da infecção pelo HCMV. A PCR detecta 

o DNA viral por meio da amplificação dos ácidos nucleicos. Ambos os testes 

podem ser utilizados para monitorar a replicação viral e acompanhar a resposta 

a terapia antiviral (Franco,2017), devido a alta especificidade e sensibilidade dos 

ensaios. A sorologia identifica através de imunoglobulinas (IgG e IgM) a infecção 

ativa, e crônica. O diagnóstico da fase crônica no âmbito do transplante renal é 

essencial para a escolha da terapia (profilática ou preemptiva) que deverá ser 

utilizada ao paciente. 

 

 

1.3. Vitamina D 

 

A vitamina D é um hormônio esteroide que regula a homeostase do cálcio 

plasmático e do fósforo juntamente com a ação do paratormônio, sendo 

essencial no metabolismo mineral ósseo. Este hormônio atua na manutenção da 

função celular e neural controlando o influxo de cálcio pelas membranas na 

geração dos impulsos nervosos, formando um mecanismo protetor contra 

infecções nas células imunológicas (Hewison,2011; Rech et al, 2014; 

Garcia,2014).  

A via endógena da vitamina D se inicia no fígado, onde o colesterol é 

sintetizado formando a pró-vitamina D (7-dehidrocolesterol). Posteriormente este 
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precursor se transforma em pré-vitamina D₃ (pré-colecalciferol) nas camadas 

profundas da epiderme após absorção dos raios UV, promovendo a  

isomerização e conversão em colecalciferol (D₃), que é transportado para o 

fígado pela proteína ligante da vitamina D (DBP) juntamente com a vitamina D₂ 

e D₃ proveniente da alimentação (Herrmann,2016; De Oliveira,2014)  

No fígado a D2 e D3 passam por uma reação de hidroxilação pela ação da 

enzima 25-hidroxilase hepática (CYP2R1), formando a 25 hidroxivitamina D 

[25(OH)D], que se liga a proteína ligante da vitamina D. A 25 hidroxivitamina D 

é transportada até os rins, na região do túbulo renal proximal, onde sofre a 

segunda reação de hidroxilação pela ação da enzima1-alfa-hidroxilase 

(CYP27B1), formando 1,25 dihidroxivitamina D [1,25 (OH)₂D], sendo esta a 

forma biologicamente ativa da vitamina D (Messa P, 2017; Herrmann,2016). 

(Figura 3) 

 

 

 
        Figura 3:Fisiopatologia do metabolismo de Vitamina D. Adaptado de Cianciolo et al, 2016. 
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A presença do receptor de vitamina D (VDR) e da 1-alfa-hidroxilase em vários 

tipos celulares, explica as diversas funções que a 1,25(OH)₂D pode exercer no 

organismo como a interação com o paratormônio (PTH), atuando na regulação do 

cálcio e o fosfato, exercendo papel essencial na diferenciação e regeneração de vários 

órgãos.  

. A atividade da proteína ligante da vitamina D (DBP) e das enzimas 25-

hidroxilase hepática e 1-alfa-hidroxilase são dependentes de magnésio, desta forma, 

uma insuficiência dos níveis de magnésio alteram a atividade da proteína ligante e a 

formação da vitamina D, podendo acarretar uma hipovitaminose D (Uwitonze,2018). 

Outro fator que pode influenciar no metabolismo da Vitamina D é a hidroxilação nos 

carbonos 23 ou 24 que promovem a inativação da 1,25(OH)₂D e 25(OH)D pela ação 

da enzima 24-hidroxilase (CYP24A1), gerando perda da função biológica. (Messa P, 

2017; Herrmann,2016; De Oliveira, 2014).  

A regulação da vitamina D é depende de fatores como: concentração da [1,25 

(OH)₂D], nível do paratormônio (PTH), concentração sérica de fosfato e cálcio. Níveis 

elevados de PTH estimulam a ativação da [1,25 (OH)₂D], enquanto baixos níveis 

induzem o catabolismo da vitamina D. Da mesma forma, alterações na concentração 

sérica do cálcio estimulam a secreção ou inibição do PTH. (Garcia,2014).  

 

 

1.4. Cálcio (Ca2
++) 

 

O cálcio está presente no organismo nas formas: livre ou ionizado (48%), ligado 

a proteínas (40%) e ligado a ânions inorgânicos (12%). Este mineral exerce diversas 

funções tais como: regulação dos fatores de coagulação, formação e manutenção da 

matriz óssea, regulação dos processos secretórios, além de participar na liberação de 

neurotransmissores e hormônios. (Chapuy, 1992; Enenepoel, 2010). 

A absorção intestinal ocorre através da captação do cálcio presente no quimo 

ou através das proteínas transportadoras localizadas no epitélio intestinal. No intestino 

delgado (duodeno), o pH ácido favorece a absorção dos íons de cálcio pelos 

enterócitos levando os íons para o espaço paracelular pela bomba de cálcio, 

posteriormente os íons são transferidos pra corrente sanguínea através do líquido 

extracelular (ECF).  
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A vitamina D auxilia potencializando o transporte ativo transcelular através do 

lúmen intestinal para o capilar sanguíneo, favorecendo a absorção do cálcio e 

elevando a calcificação e mineralização óssea (Bronner,2009). (Figura 4) Os 

pacientes transplantados renais tendem ao desenvolvimento de hipercalcemia, 

causando a diminuição da função do enxerto pela indução de vasoconstrição podendo 

gerar o processo de calcificação dos tecidos moles e do tecido vascular (Enenepoel, 

2010; Burtis, 2016).  

 

 

 

 
Figura 4: Ilustração da regulação da homeostase [Ca2 ++]. 

Linhas e setas sólidas indicam as ações do PTH e 1,25- (OH)2D3; Linhas pontilhadas e setas demonstram efeitos 

diretos de Ca2
++ ou íons de fosfato. As abreviaturas são as seguintes: Ca2

++: cálcio; P04:fosfato; ECF: líquido 

extracelular; 1,25- (OH)2D:1,25-di-hidroxivitamina D; 25 (OH) D: 25-hidroxivitamina Sinais (+): indicam ações 

positivas esinais (-):indicam efeitos inibitórios. Adaptado de Naibedya, 1996  

 

 

 

 

1.5. Fosfato (PO4
-) 

 

O fósforo é um mineral presente na natureza e o segundo em abundância no 

organismo humano, estando presente na estrutura de ossos, dentes, DNA/RNA, nos 

componentes das membranas lipídicas e das lipoproteínas circulantes (Burtis,2016; 

Garcia,2014).  

A manutenção da homeostase do fósforo depende dos níveis do PTH e da 

regulação dos níveis de vitamina D. O equilíbrio entre as perdas urinárias e 
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quantidades de fósforo sérico (mantido dentro da faixa normal pelo complexo 

intestino-rim-osso representado na figura 4), juntamente com as quantidades 

depositadas e reabsorvidas dos ossos (Calvo 2015). 

Nos doentes renais crônicos (DRC) a excreção urinária do fosfato é 

praticamente inexistente desenvolvendo desta forma uma hiperfosfatemia. A 

hiperfosfatemia e os altos níveis do fator de crescimento fibroblástico 23(FGF-23) 

inibem a enzima 1α hidroxilase, reduzindo a síntese de 1,25(OH)2D, impedindo desta 

forma a absorção intestinal de cálcio, provocando a hipercalcemia (Hamdy, 2007) 

 À medida que a insuficiência renal progride, ocorre o acúmulo de fosfato, 

diminuição da concentração de vitamina D ativa (1,25 (OH)2 D) e uma hipercalcemia.  

A hipofosfatemia é observada nos primeiros meses após o transplante renal, 

se apresentando de forma transitória e assintomática, desaparecendo quase 

completamente um ano após o transplante renal. A hipofosfatemia provoca o 

hiperparatireoidismo (HPT), aumentando os riscos cardiovasculares e a mortalidade 

devido a calcificação vascular. (Hirukawa, 2015)  

 

 

1.6. Paratormônio (PTH) 

 

O Paratormônio atua na absorção de cálcio pela mucosa intestinal, reduzindo 

a excreção deste íon através da reabsorção tubular, mobilizando o cálcio nos ossos 

através da reabsorção óssea e regulando os níveis de fosfato no sentido inverso, ou 

seja, aumentando a excreção urinária do fosfato (Miller, 1995) (Figura 4). 

A 1,25(OH)₂D tem ação de diminuir a excreção de fosfato pelos rins 

promovendo o aumento da absorção intestinal a fim de manter níveis adequados de 

cálcio e fosfato induzindo desta forma, uma mineralização óssea adequada. 

(Stavroulopoulos,2007). Após o transplante renal os níveis de PTH diminuem 

principalmente naqueles pacientes que tiveram hiperparatireoidismo secundário antes 

do transplante, devido a supressão da secreção de PTH pela 1,25(OH)₂D.  

O transplante renal bem-sucedido pode promover a reversão do 

hiperparatireoidismo pela involução das glândulas paratireoides, causando a 

normalização da produção de calcitriol renal e da excreção urinária de fosfato, 

podendo este processo pode durar meses ou anos (Schaeffner,2007). Alterações nos 
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níveis séricos de cálcio, fosfato e PTH nos pacientes transplantados renais estão 

associados à função e sobrevida do enxerto (Ambrus,2009). Assim é de suma 

importância o estudo desses parâmetros bioquímicos, uma vez que estes são 

regulados metabolicamente pela vitamina D.  

Nas primeiras semanas após o transplante renal pode ocorrer o 

desenvolvimento da hipofosfatemia associada ao hiperparatireoidismo secundário.O 

aumento da secreção de PTH é uma consequência da diminuição do estímulo no 

sensor nas células paratireoides devido ao processo de acidose metabólica que está 

associado com o hiperparatireoidismo persistente nos transplantados renais 

(Enenepoel, 2010) 

 

 

1.7.  Hipovitaminose D 

 

 A hipovitaminose D possui uma alta prevalência na população global, 

independente de fatores demográficos como a idade. A literatura nos mostra que  

existem fatores de risco associados a hipovitaminose D como: indivíduos com idade 

acima de 60 anos; residentes de clima frio, onde a exposição a luz solar é menor; 

pacientes portadores de doenças crônicas, gestantes, lactantes e aqueles indivíduos 

com dieta restrita de alimentos fortificados com vitamina D (Lopes,2017; 

Canuto,2015). 

Estudos epidemiológicos mostram que a deficiência de vitamina D aumenta o 

risco de câncer, doença cardiovascular, doenças autoimunes, diabetes mellitus tipo 2 

e doenças infecciosas. Essa deficiência nos transplantados renais pode promover 

uma disfunção e rejeição do enxerto, sendo importante que a dosagem das 25(OH)D 

esteja em níveis normais pré e pós transplante para tentar evitar os riscos ocasionados 

pela insuficiência desta vitamina (Kalluri et al, 2017; Rech et al, 2014). 

Alguns autores relatam que transplantados renais com deficiência de vitamina 

D estão mais suscetíveis à infecção pelo HCMV, BKV e bactérias durante os 12 

primeiros meses após o transplante renal (Moscarelli et al,2016; RECH,2014). A 

administração de calcitriol (forma ativa da vitamina D) pode prolongar a sobrevida do 

enxerto, reduzir a proteinúria e os episódios de rejeição aguda prevenindo as 

alterações histológicas associadas à nefropatia crônica por aloenxerto (Moscarelli et 

al, 2016).  
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No Brasil, mesmo sendo um país de clima tropical, a hipovitaminose D se 

encontra prevalente de modo geral na população, principalmente em jovens e adultos 

(Canuto,2015). A partir disso a Sociedade Brasileira de Patologia e Medicina 

Laboratorial (SBPC/ML) e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 

(SBEM), publicaram um posicionamento referente a classificação dos intervalos da 

dosagem da vitamina D (tabela 2) para uma melhor interpretação dos resultados pela 

análise clínica laboratorial. O documento definiu o grupo de risco para hipovitaminose 

D que requer mais atenção, e o acompanhamento do status de vitamina D neste grupo 

específico (Ferreira et al,2017). 

 

 
Tabela 2: Valores de referência da 25 OH-Vitamina D 

Deficiência < 30ng/mL* (< 75 nmol/L) 

Desejável Saudável, Até 60 anos  > 20 ng/mL (> 50 nmol/L) 

Desejável Grupo de Risco*   30- 60 ng/mL (75-150 nmol/L) 

Toxicidade > 100 ng/mL (> 250 nmol/L) 

*(Idosos, gestantes, lactantes, paciente com raquitismo/osteomalácia, osteoporose, paciente com 

histórico de queda e fraturas, causas secundárias da osteoporose (doenças e medicações), 

hiperparatireoidismo, doenças inflamatórias, doenças autoimune, doenças renais crônicas e síndrome 

de má absorção (clínica ou cirúrgicas)).  Ferreira et al,2017    

 

A Deficiência da vitamina D pode ser causada pelo consumo reduzido de fontes 

de vitamina D, pouca exposição à luz solar e principalmente em pacientes com DRC. 

A deficiência de vitamina D nos transplantados renais pode ocorrer devido a reduzida 

exposição a luz solar (evitando risco de câncer de pele), uso de drogas 

imunossupressoras, e também devido aos transplantados possuírem uma dieta mais 

controlada. Todavia esta deficiência pode anteceder ao transplante, visto que estes 

pacientes são doentes renais crônicos, ou seja, o mau funcionamento dos rins gera 

um déficit na produção da vitamina D, sendo, assim, um fator de risco para o 

desenvolvimento de hipovitaminose D. (Kalluri et al, 2017;Inda Filho, 2013)  

Na figura 5 estão representados os efeitos da deficiência de 25(OH)D nos 

pacientes transplantados. Os níveis baixos da 25[OH]D promovem o aumento de 

genes pró-inflamatórios, da proteinúria e da taxa de hipertensão, desencadeando o 

aumento de doenças cardiovasculares. Da mesma maneira que o polimorfismo nos 

genes dos receptores de vitamina D levam a desregulação da secreção de insulina 
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prejudicando a tolerância à glicose causando o aumento do desenvolvimento de 

diabetes após o transplante renal.  Baixos níveis das 25[OH]D também levam à 

redução da densidade mineral óssea aumentando risco de desenvolvimento da 

osteoporose, aumentando o risco de fraturas ósseas (Saber et al.,2015).  

 
 

Figura 5:  Efeitos da deficiência de 25(OH) D em transplantados renais. 
CVD: doença cardiovascular, BMD: densidade mineral óssea, NODAT: início de diabetes 
após o transplante. Adaptado de Sarno et al, 2015. 

 

Segundo o estudo de Saber et al (2015) os pacientes com HCMV apresentam 

baixos níveis de 25[OH]D enquanto que os pacientes não infectados apresentam um 

aumento dos níveis da 25[OH]D. Rieder et al (2017), observou-se que a replicação do 

HCMV regulou negativamente a expressão dos receptores de vitamina D (VDR) nas 

células infectadas 12 horas após infecção. Esta regulação negativa foi específica para 

o HCMV, não sendo observada para outros vírus humanos comuns.  
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1.8. Anemia em Transplantados Renais 

 

A anemia é caracterizada pela diminuição do número de hemácias circulante 

no sangue periférico, diminuição dos níveis de hemoglobina (Hb) ou ambos fatores 

juntos. Os valores de referência da concentração de hemoglobina para anemia são:  

Hb≤13 g/dL em homem, em mulheres Hb ≤ 12 g/dL (Pestana, 2014; Miller,1995). 

A anemia pode apresentar diferentes tipos e causas dentre elas, a carência de 

fatores hematopoéticos (ferro, vitamina B12, ácido fólico), falta ou depressão da 

medula óssea, perda de sangue, destruição excessiva de hemácias, defeitos de 

utilização e reutilização do ferro, toxicidade medular pela ação dos imunossupressores 

e dos agentes virais (HCMV) e nos processos infecciosos em atividade.  (Miller,1995). 

A anemia em transplantados renais surge frequentemente nos primeiros meses 

até um ano pós-transplante, podendo apresentar um comportamento persistente ou 

recorrente nos pacientes com função renal reduzida.  Esta comorbidade pode estar 

associada a diferentes fatores como: a desregulação da eritropoetina, a supressão da 

eritropoiese por meio de agentes antiproliferativos, uso de medicamentos (azatioprina 

e micofenolato), níveis de creatinina e incompatibilidade de HLA. (Sezeret al, 2006; 

Unal et al,2008; Pestana, 2014). Estudos apontam que níveis baixos de vitamina D e 

cálcio juntamente ao aumento do nível do PTH, possam ter relação com o 

desenvolvimento de anemia (Kovesdy, 2011).  

.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivos geral 

 

Correlacionar os níveis séricos de Vitamina D com a infecção por 

citomegalovírus (CMV) em pacientes transplantados renais do setor de nefrologia do 

Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

✓  Comparar os dados da antigenemia pp65 e a hipovitaminose de vitamina D nos 

pacientes submetidos ao transplante renal.  

 

✓ Avaliar os exames laboratoriais (hemograma e bioquímica) dos pacientes 

transplantados correlacionando seus achados com os desfechos clínicos 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 O papel da vitamina D na regulação dos níveis circulantes de cálcio e 

fósforo já é bem conhecido, porém evidências recentes correlacionam níveis 

insuficientes de vitamina D com o risco aumentado de infecções oportunistas. Sendo 

a infecção por HCMV uma das principais complicações no período pós transplante 

renal e níveis insuficientes de vitamina D um fator de risco para infecções oportunistas, 

a identificação de fatores prognósticos e/ou preditivos se torna importante na 

avaliação do risco de rejeição aguda e de disfunção crônica do enxerto. Desta forma, 

a vitamina D surge como um candidato a biomarcador prognóstico no âmbito dos 

transplantados renais. 
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4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 Nos últimos anos tem-se demonstrado que a vitamina D participa além do 

metabolismo do cálcio e da formação óssea, da regulação e diferenciação de células 

como linfócitos, macrófagos e células natural killer (NK), interferindo também na 

produção de citocinas, ou seja, esta vitamina tem papel imunomodulador. O herpes 

vírus HCMV causa latência após a infecção primária e pode reativar sua replicação 

em situações de imunossupressão, como por exemplo, em transplantados. Após o 

transplante renal, a infecção pelo HCMV é a principal complicação infecciosa, sendo 

motivo de elevada morbidade nos pacientes transplantados renais. De modo geral, 

estes pacientes são debilitados devido às medicações e complicações pós-

transplante. Então, torna-se importante pesquisar os níveis de vitamina D, cálcio, 

fósforo nestes pacientes, correlacionando com a antigenemia pp65 (CMV) e o status 

clínico do paciente. Assim, esperamos melhorar e possivelmente prevenir algumas 

infecções oportunistas, visto que a literatura sugere que a Vitamina D tenha uma ação 

preventiva em infecções (Hewison, 2011).  
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5. METODOLOGIA 

5.1. Pacientes 

 

Foram analisadas amostras de soro/plasma de 38 pacientes transplantados 

renais em acompanhamento no serviço de Nefrologia do HUAP no período de 2014 a 

abril de 2018. Dados clínicos e laboratoriais foram obtidos através da análise do banco 

de dados e do prontuário médico  

 

5.2. Aspectos éticos 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), número CAAE:18768213.10000.5243 (Anexo 1). Todos os 

participantes do estudo foram esclarecidos sobre a pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e esclarecido (TCLE) anexado no apêndice 1.  

 

5.3. Critérios de inclusão: 

Foram incluídos neste estudo, pacientes que realizaram transplante renal no 

Hospital Universitário Antônio Pedro no período de abril de 2014 a julho de 2018. 

 

5.4. Critério de exclusão: 

Foram excluídos deste estudo pacientes que foram a óbito durante o período 

de realização do estudo e aqueles que não realizaram antigenemia ou dosagem dos 

marcadores bioquímicos no tempo de avaliação (perda de seguimento). 
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5.5. Método 

 

Foram coletados 5 mL de amostras sanguíneas de pacientes transplantados 

renais em tubo com gel separador, pela equipe de enfermagem do serviço de 

Nefrologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), onde posteriormente foi 

realizada a quantificação de 25-OH vitamina D, PTH, cálcio, fósforo, creatina e 

albumina a partir do soro dos pacientes. 

A dosagem de vitamina D (25 [OH] D) foi realizada a partir do Conjunto de 

insumos e reagentes comerciais ADVIA Centaur VitD (Siemens Healthcare 

Diagnostics Inc., Nova Iorque, EUA), via método de radioimunoensaio (RIA). A 

dosagem do PTH foi realizada através do kit dos reagentes ADVIA CentauriPTH 

(Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Nova Iorque, EUA), ambas realizada conforme 

recomendação do fabricante do kit. As dosagens do fosfato, do cálcio, creatinina e 

potássio foram realizadas pelo método de molibdato uv, orto-cresolftaleina, método 

cinético Jaffé modificado e método de elétron íon seletivo respectivamente. Todas as 

dosagens descritas acima foram realizadas no equipamento Dimension do Serviço de 

Patologia Clínica do HUAP.  

O hemograma foi realizado pelo Serviço de Patologia Clínica do HUAP 

utilizando o equipamento Coulter LH750, que tem como princípio a contagem de 

células e diferenciação de eritrócitos, leucócitos e plaquetas. O método de contagem 

do referido aparelho segue o princípio de impedância, no qual a célula passa na 

abertura do canal de impedância do analisador hematológico automático onde é 

criado um campo elétrico entre dois eletrodos de cargas opostas sendo utilizado para 

contar células e definir o tamanho. 

A antigenemia do pp65 foi realizada no Laboratório Multiusuário de Apoio à 

Pesquisa em Nefrologia e Ciências Médicas (LAMAP), utilizando o Kit CMV Brite TM 

Turbo (IQ Products, Netherlands) a partir da coleta de sangue venoso em tubo de 

EDTA (BD Vacutainer). O teste de antigenemia do pp65 compreende três etapas: Lise 

eritrocitária, Fixação e Permeabilização e Imunofluorescência. Logo após é realizada 

a leitura da lâmina em microscópio de fluorescência (Lx 400, Labomed), sendo o 

resultado expresso em número de neutrófilos infectados/2x105 células. Para pacientes 

transplantados renais o cut-off de ≥10 células/2 × 105 leucócitos 

Para fins de estudo os pacientes foram divididos em dois grupos: com 

antigenemia positiva (pp65+), sendo considerado o cut-off de 10 
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células/2 × 105 leucócitos e paciente com resultado de antigenemia negativo (pp65-), 

em ambos os pontos de análise.  

Para fins de estudo, foram definidos os seguintes pontos de análise: T0: 

coletado no dia do transplante renal e o T6: coletado seis meses após o transplante 

renal. A escolha do ponto T6 para análise se deve ao fato de que após o transplante 

renal os pacientes apresentam menos fatores interferentes que poderiam alterar ou 

influenciar na avaliação hematologia e bioquímica. A presença da infecção pelo 

citomegalovírus ocorre geralmente nos três primeiros meses após o transplante renal. 

A taxa de filtração glomerular estimada (eTFG) foi baseada na concentração 

da creatinina sérica e calculada utilizando a fórmula de CKD-EPI Creatinina 2009 

Equation (sem correção para etnia). De acordo com a KDIGO Guideline (2013) 

resultados < 15 representa Falência Renal, entre15 – 29: queda severa da eTFG, de 

30 – 44: queda moderada/ severa da eTFG, de 45-59: queda moderada da eTFG, de 

60-89: queda leve da eTFG, ≥ 90 apresenta eTFG Normal ou Alta. 

 

5.6. Análise estatística 

 

Os dados foram expressos como média ± desvio-padrão, na dependência da 

distribuição da amostra. Os mesmos foram submetidos a teste para investigação da 

normalidade. Posteriormente os dados foram avaliados por testes paramétricos ou 

teste não paramétricos, de acordo com o resultado de análises prévias. O teste t-

Student foi utilizado para as amostras pareadas e o teste de Wilcoxon utilizado para 

as amostras não pareadas. Foi considerado significativo valor de p < 0,05. Todas as 

análises estatísticas foram realizadas no programa Graphpad Prism versão 5.0 

(GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). 
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6. RESULTADOS 

 

  Foram incluídos no estudo 38 pacientes transplantados renais do HUAP. 

Destes 11 pacientes transplantados renais foram excluídos devido à perda de 

seguimento e óbito.  

  No tempo inicial do estudo a média de idade da população do estudo foi de 49 

anos, sendo 18 (47%) homens e 20 (53%) mulheres. As principais doenças de base 

descrita foram: hipertensão (36,8%), doença renal policística (23,7%), 

glomerulonefrite crônica (21%), desconhecido (10,5%), diabetes (7%), insuficiência 

renal crônica (5,3%), indeterminado (5,3%) e hepatite (2%).  

As principais comorbidades observadas aos seis meses pós-transplante foram 

trombose e rejeições humoral e as principais causas de óbito apresentadas foram 

pneumonia, infarto, insuficiência renal crônica, sepse e hepatite aguda. 

 

 

Tabela 3: Dados demográficos da população do estudo no dia do transplante renal 

Características  pp65 positivo 

(n=19) 

pp65 negativo 

(n=19)  

Idade 50,1 ± 9,9 47,9 ± 8,3 

Homem (nº, %) 10 (52,6 %) 9 (47,4%) 

Mulher (nº, %) 9 (47,4%) 10 (52,6%) 

Doença de Base   

Insuficiência Renal Crônica 2 (10,5%) 0 

Glomerulonefrite crônica 2 (10,5 %) 2 (10,5%) 

Hipertensão  6 (31,6%) 8 (42,1%) 

Doença renal policística   4 (21,1%) 5 (26,3%) 

Hepatite viral 0 1 (5,3 %) 

Diabetes 1 (5,3%) 2 (10,5%) 

Desconhecido 2 (10,5%) 2 (10,5%) 

Indeterminado 2 (10,5%) 0 

 

6.1 Avaliações Hematológicas dos pacientes transplantados renais 

 

Após avaliação dos 27 pacientes, foi observado que 19 pacientes já 

apresentavam anemia pré-transplante (Homens, n=9; Mulheres, n=10), sendo 
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mantida a anemia na avaliação de seis meses pós-transplante em 14 destes pacientes 

(Homens, n=9; Mulheres, n=5). Quando avaliados os grupos separadamente, 

observamos um maior número de pacientes anêmicos no grupo pp65+ (76,5%)  do 

que no grupo pp65-  (76,9%), entretanto, ambos os grupos apresentaram anemia,seis 

meses após o transplante renal, independente da infecção pelo HCMV. (Figura 6) 

Valores abaixos do cut-off para contagem de plaquetas (trombocitopenia) 

também foram observados em ambos os grupos (pp65+, 20%; pp65-, 25%) como 

demonstrado na figura 7. 

Quando avaliados os grupos separadamente, foi observada leucopenia em dois 

(13,3%) pacientes no grupo pp65+ e um (8,3%) paciente no grupo pp65-. Leucocitose 

este presente em dois (13,3%) pacientes do grupo pp65+ e um (8,3%) paciente no 

grupo pp65-. (Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6:Comparação das concentrações de hemoglobina em pacientes transplantados renais do sexo masculino 
e feminino, pp65 positivo (A) e pp65 negativo (B). Os valores de p foram calculados usando o teste t-Student. Cut-
off para anemia: homens <13 g/dL e em mulheres <12 g/dL. Os valores de p foram calculados usando o teste t-
Student e teste de Wilcoxon. 
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Figura 7:Comparação da contagem de plaquetas em pacientes transplantados renais, pp65 positivo (A) e pp65 
negativo (B), quantificação de plaquetas total (C). Valores de referencia: 150 a 400 ( 103 ) mm3. Os valores de p 

foram calculados usando o teste t-Student. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 8:Comparação da contagem de leucócitos no sangue periférico nos pacientes transplantados renais, pp65 
positivo (A) e pp65 negativo (B), leucometria total (C). Considerada leucopenia (< 4.500 mm³ leucócitos no sangue), 
e leucocitose (> 10.500 mm³ leucócitos no sangue). Os valores de p foram calculados usando o teste  
t-Student. 

 

6.2. Avaliação da Função Renal 

 

Para avaliação da função renal foram avaliados parâmetros como a dosagem 

dos níveis de creatinina sérica, albumina e realizado o cálculo da taxa de filtração 

glomerular estimada representado nas figuras 9,10,11 respectivamente.   

Na avaliação pré-transplante a média de creatinina foi de 7,01 ± 3,24 enquanto 

que seis meses após o transplante (T6) a média passou a ser 1,79 ± 0, 75. De um 
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modo geral, foi observada uma redução significativa nos valores de creatinina 

(p<0.0001). A análise por grupos revelou uma redução nos valores séricos de 

creatinina no grupo pp65+ (p= 0,0005) e pp65- (p= 0,0001) demonstrada na figura 9. 

Após análise criteriosa das concentrações de creatinina separadamente por 

grupos, observamos que os pacientes do grupo pp65+ mantinham valores de 

creatinina ainda acima do cut-off após seis meses pós-transplante (1,9 ± 0,85), apesar 

da grande redução observada quando comparado ao T0. O mesmo não se observou 

em pacientes do grupo pp65-, que obtiveram em média valores de creatina de 1,3 ± 

0,42. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Comparação das concentrações de creatinina sérica em pacientes transplantados renais, pp65 positivo 
(A) e pp65 negativo (B), creatinina sérica total (C). Intervalo dos valor de referência: Homens: 0,70 a 1,30 mg/dL ; 
Mulheres: 0,55 a 1,02 mg/dL. Os valores de p foram calculados usando o teste t-Student e teste de Wilcoxon.. 

 

A taxa de filtração glomerular estimada (eTFG) no T0 mostra que 24 (88,8%) 

pacientes estavam com falência renal crônica no período pré-transplante e que após 

o transplante houve uma melhora na eTFG em ambos os grupos (Figura 11). 
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Figura 10: Comparação da eTFG em pacientes transplantados renais, pp65 positivo (A) e pp65 negativo (B), eTFG 

total (C). Os valores de p foram calculados usando o teste t-Student e teste de Wilcoxon 

 

 

6.3. Avaliações de parâmetros relacionados ao metabolismo de Vitamina D 

 

As dosagens de cálcio, fosfato, potássio, vitamina D e PTH foram 

representadas nas figuras 12,13 e 14 respectivamente. 

Nas dosagens de cálcio, nove (33,3%) pacientes apresentavam hipocalcemia 

no pré-transplante, normalizando aos seis meses pós-transplante. No grupo pp65+, 

níveis dentro da faixa de normalidade se mantiveram até os seis meses pós-

transplante. No grupo pp65- foi observado um aumento significativo (p=0,0042) nas 

concentrações de cálcio seis meses pós-transplante (figura 12). 
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Não houve diferença significativa na análise feita nas concentrações de fosfato 

quando avaliamos os seis meses pós-transplante, estando estas, dentro dos valores 

de referência (2,5 a 4,9 mg/dL). A avaliação entre os grupos indicou uma redução na 

concentração de fosfato no sexto mês pós-transplante no grupo pp65+ (p = 0,0092), 

o que não foi observado no grupo pp65- (Figura 13). 
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Figura 11: Comparação das concentrações de cálcio sérico em pacientes transplantados renais, pp65 positivo (A) 
e pp65 negativo (B), cálcio sérico total (C). Valor de referência: 8,5 a 10,1 mg/dL. Os valores de p foram calculados 

usando o teste t-Student e teste de Wilcoxon 

Figura 12: Comparação das concentrações de fosfato sérico em pacientes transplantados renais, pp65 positivo (A) e 
pp65 negativo (B) fosfato total (C). Valor de referência: 2,5 a 4,9 mg/dL. Os valores de p foram calculados usando o teste 

t-Student teste de Wilcoxon. 
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Não foi observada diferença significativa na concentração de potássio, mesmo 

quando a avaliação foi realizada entre os grupos separadamente (Figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A hipovitaminose D foi observada no período pré-transplante e se manteve 

baixa nos seis meses pós-transplante, independente da presença de infecção pelo 

HCMV (Figura 15).  
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Figura 13: Comparação das concentrações de potássio sérico em pacientes transplantados renais pp65 
positivo (A) e pp65 negativo (B). Valor de referência: 3,5 a 5,0 g/dL. Os valores de p foram calculados usando 
o teste t-Student. 
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Figura 14: Comparação das concentrações de 25(OH) D em pacientes transplantados renais, pp65 positivo (A) e 
pp65 negativo (B), 25(OH) D total (C).Valor de referência: ≥ 30 ng/mL .Os valores de p foram calculados usando 
o teste t-Student e teste de Wilcoxon 
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Níveis elevados de paratormônio foram observados no pré-transplante. Após 

seis meses de transplante é observada uma diminuição deste parâmetro, porém ainda 

acima dos limites da normalidade. Não foi encontrada nenhuma relação do 

paratormônio com exposição ao HCMV, mas quando a análise é feita no grupo total 

de pacientes transplantados observamos uma redução significativa entre o período 

pré e pós transplante renal (p=0,01) como demonstrado na figura 16. 

 

 
 

Figura 15: Comparação das concentrações de PTH em pacientes transplantados renais, pp65 positivo (A) e pp65 
negativo (B)PTH total (C).  Valor de referência: 14 a 72 pg/mL. Os valores de p foram calculados usando o teste 

t-Student e teste de Wilcoxon 
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7. DISCUSSÃO 

 

  O transplante renal é realizado nos doentes renais crônicos em estágio 

avançado. A média de idade do nosso estudo foi de 49,7 ± 9,6 no grupo pp65 positivo 

e 46,6 ± 9,1 no grupo pp65 negativo, de acordo com a literatura a média de idade de 

transplantados renais está entre 40 a 50 anos. Desta forma os pacientes do estudo 

estão dentro da média de idade dos pacientes transplantados renais. Atualmente, 

observa-se cada vez mais pacientes jovens apresentando doença renal crônica e 

comorbidades que levam a falência do órgão (Vilarta et al.,2017; Jafari et al.,2017; 

Yag et al., 2015). 

 As principais doenças de base no estudo foram: hipertensão (36,8%), doença 

renal policística (23,7%), glomerulonefrite crônica (21%), desconhecido (10,5%), 

diabetes (7%), insuficiência renal crônica (5,3%), indeterminado (5,3%) e hepatite 

(2%).  Estudos anteriores mostram a predominância de hipertensão, diabetes, 

glomerulonefrite crônica, doença renal policística, insuficiência renal crônica e 

desconhecido/indeterminado, respectivamente na ordem de prevalência como 

principais doenças de base (Franco et al.,2017; Pestana, 2014; Ambrus et al., 2009). 

  As alterações laboratoriais observadas aos seis meses pós-transplante foram: 

anemia, plaquetopenia, leucopenia, leucocitose, elevação dos níveis da creatinina, e 

cálcio. Diferente do que foi observado por Siddiqui et al,2017 os pacientes do grupo 

pp65+ não apresentaram elevação dos níveis de creatinina no período pós 

transplante. Porem níveis semelhantes de trombocitopenia, anemia, leucopenia e 

leucocitose foram análogos. 

A anemia nestes pacientes é multifatorial, entre as principais causas estão: a 

disfunção do enxerto, o uso dos imunossupressores (azatioprina, ácido micofenólico, 

sicrolimus). Os vírus Herpes podem suprimir a produção celular medular causando 

citopenia, ou seja, causando alteração em todas as células hematopoiéticas 

(Blosser,2010). Neste trabalho mostramos que ambos os grupos apresentaram 

anemia após os seis primeiros do transplante, em proporções semelhantes, 

observamos no grupo com infecção pelo HCMV (pp65 positivo) a frequência de 76,5% 

dos pacientes e no grupo que não teve a infecção (pp65 negativo) a frequência 76,9% 

que apresentaram anemia.  

 A trombocitopenia nos transplantados renais é comum, podendo ocorrer até 

um ano após transplante. Durante os primeiros três meses após o transplante os 
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pacientes são submetidos a uma severa imunossupressão que os deixa suscetíveis a 

infecções virais que provocam plaquetopenia. (Jafari et al, 2017; Yang et al, 2015). 

Independente da infecção pelo HCMV, em ambos os grupos observamos 

trombocitopenia, no grupo pp65+ 20% e no grupo pp65-, 25%. A presença de 

trombocitopenia no grupo pp65 negativo pode ser justificada pelo uso de medicação 

que reduz o número de plaquetas e por episódio de infecções virais subclínicas nestes 

pacientes.  

A literatura relata que episódios de leucopenia e neutropenia ocorrem pelo 

menos uma vez em transplantados renais, por volta do dia 100 após o transplante, 

podendo durar de 1 a 4 semanas. Também pode ocorrer leucopenia induzida por 

medicação prescrita para prevenir a rejeição de órgãos como: o micofenolato mofetil, 

tacrolimus, sicrolimus e drogas para profilaxia da infecção como: trimetoprim-

sulfametoxazol e ganciclovir / valganciclovir (Jafari et al, 2017; Yang et al, 2015). 

 A leucopenia foi observada em dois (13,3%) pacientes no grupo pp65+ e um 

(8,3%) paciente no grupo pp65-, e a leucocitose também esteve presente nos dois 

grupos em, 13,3% dos pacientes do grupo pp65 positivo e 8,3% dos pacientes do 

grupo pp65 negativo.  

Segundo Razegni et al, (2007) a infecção por HCMV possibilita a piora da função 

renal, com o aumento do nível da creatinina. Observamos que seis meses após o 

transplante renal o nível da creatinina, reduziu para os valores normais quando 

comparado ao período pré-transplante. Estes resultados é o esperado, devido a 

terapia substitutiva e ao sucesso do transplante renal.  No estudo feito por Siddiqui et 

al,(2017) foi identificado 28% dos pacientes infectados pelo vírus com eGFR normal, 

depois do tratamento para o CMV, 47% dos pacientes apresentaram função renal 

normal. 

Em nosso estudo foi visto que no grupo pp65 positivo, seis meses após o 

transplante renal, 11 de 15 pacientes apresentaram elevação da creatinina. Enquanto 

que o grupo pp65 negativo apresentou os níveis mais baixos do que o grupo exposto, 

demonstrando a melhora da taxa de filtração glomerular, aumentando a sobrevida do 

enxerto. Apesar disso, no grupo exposto observamos o nível de creatinina acima dos 

valores de referência >1,02 mg/dL em mulheres e >1,30 mg/dL em homens 

Seguindo orientações da SBPC/ML considera-se hipovitaminose D: níveis de 

vitamina D < 30 ng/mL; hipofosfatemia: P < 2,7 mg/dL; hipercalcemia: Ca > 10,2 
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mg/dL; hipocalcemia: < 8,5 mg/dL e persistência do HPT: PTH ≥ 100 pg/ml, podendo 

estar associado ou não à hipercalcemia 

Em nosso estudo, nos seis primeiros meses após o transplante, não foi 

observado níveis de cálcio elevado, ou seja, os pacientes estavam dentro faixa dos 

valores de referência. Diferentemente do que é visto em relatos na literatura mostram 

que hipercalcemia pode ocorrer até um ano pós transplante contribuindo para o 

aumento do paratômonio (Burtis, 2016; Enenepoel, 2010).  

Com o êxito do transplante, a função tubular melhora normalizando a 

concentração sérica do fosfato. Pode haver hipofosfatemia, devido uma disfunção 

tubular do aloenxerto, pelo uso de imunossupressores e os diuréticos (Neveen, 2007). 

Concomitante com a literatura, no estudo foi observada a concentração do fosfato está 

dentro da faixa de normalidade nestes pacientes transplantados renais, não havendo 

diferença significativa entre os grupos. 

A infecção por HCMV é uma das complicações comumente diagnosticadas 

após a realização do transplante renal. Esta pode vir acompanhada de uma série de 

outras alterações na fisiologia do paciente. A hipovitaminose D nos pacientes 

transplantados renais pode ser causada pelo aumento do catabolismo secundário da 

vitamina D, devido a utilização dos glicocorticoides, pela restrição médica à exposição 

solar e a utilização do protetor solar, e ao regime de imunossupressão, que aumenta 

o risco de câncer de pele nestes pacientes. Na literatura está descrita a relação da 

hipovitaminose D com o hiperparatireoidismo secundário, pois com baixos níveis de 

vitamina D ocorre a estimulação da paratireoide para liberar e secretar o PTH. Altas 

doses de corticoides podem influenciar o aumento do PTH, através da estimulação da 

paratireoide (Stavroulopoulos et al,2007; Ungeret al,2010; Vilarta et al, 2017). 

 Neste trabalho vimos que os pacientes apresentaram hipovitaminose D no pré-

transplante, mantendo seus níveis baixos, independente da infecção por HCMV, ao 

contrário do que aconteceu no estudo de Saber et al,(2015) no qual o grupo com  

infecção pelo HCMV apresentou redução dos níveis de 25-OH vitamina D e no grupo 

sem a infecção ocorreu o aumento de seus níveis. Ao comparar os níveis de vitamina 

D e de PTH no T6 observamos diferença significativa no grupo pp65+ (p=0,0028) e 

no grupo pp65- (p=0,0233). 
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8. CONCLUSÃO 

 

 Pacientes tratados para a infecção por HCMV apresentaram dados laboratoriais 

semelhantes aos pacientes transplantados renais com ausência da infecção pelo 

citomegalovírus. Não observamos diferenças significativas nas dosagens de fósforo, 

potássio, vitamina D, hemoglobina, leucócitos e plaquetas quando comparamos o grupo 

pp65+ e pp65-. Foi observada melhora na taxa de filtração glomerular estimada e dos 

níveis de creatinina além de uma redução dos níveis de paratormônio em ambos os 

grupos. 

Deste modo, a infecção por citomegalovírus nos pacientes transplantados renais 

não se correlaciona com a hipovitaminose D, sendo necessário mais estudos a fim de 

buscar novos candidatos a biomarcadores no contexto das doenças renais. 
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APÊNDICE 1 

 

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 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___________________respons
ável 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 
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