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Objetivo - Analisar os resultados da revasculariza-
ção cirúrgica do miocárdio nos pacientes com trans-
plante renal.

Métodos - De 1991 a 2000, 11 pacientes com trans-
plante renal, com idades variando de 36 a 59 (47,5±8)
anos, 8 do sexo masculino e 3 do feminino, foram submeti-
dos à revascularização do miocárdio. O tempo entre o
transplante renal e a revascularização do miocárdio va-
riou de 25 a 120 (média 63,8±32,7) meses.

Resultados - A mortalidade hospitalar foi de 9%; um
paciente faleceu no 4º dia de pós-operatório por septice-
mia e insuficiência respiratória. Os pacientes receberam
em média 2,7±0,8 enxertos/paciente. Somente um necessi-
tou hemodiálise lenta durante 24h no pós-operatório, e
nenhum apresentou lesão definitiva ou perda do rim trans-
plantado. A curva atuarial de sobrevida após um, 2 e 3
anos foi, respectivamente, de 90,9%, 56,8% e 56,8%.

Conclusão - A revascularização do miocárdio nos
pacientes com transplante renal pode ser realizada sem
perda ou dano ao rim transplantado.

Palavras-chave: aterosclerose coronária, revasculariza-
ção do miocárdio, transplante renal
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A doença cardiovascular é a maior causa de mortalida-
de nos pacientes com insuficiência renal crônica avançada
e naqueles submetidos a transplante renal 1-4. Vários fato-
res, como hipertensão arterial, alterações no metabolismo
lipídico, diabetes e terapia imunossupressora aceleram a
doença cardiovascular nos pacientes com transplante renal e
naqueles em diálise 1-4. Vale ressaltar que o infarto do miocár-
dio como causa de morte nesses pacientes excede a 20% 4,5.

Além disto, Manske e cols.6 relataram que nos pacien-
tes com indicação para o transplante renal, nos quais foi
identificada a presença de isquemia miocárdica, a realização
da revascularização do miocárdio reduziu o risco do trans-
plante renal e aumentou a sobrevida imediata.

As primeiras cirurgias de revascularização do miocár-
dio, em pacientes com transplante renal, foram realizadas no
início da década de 70 7-9. Desde então, até os dias atuais,
houve um grande desenvolvimento das técnicas de trans-
plante e imunossupressão, além de métodos dialíticos, o
que fez com que a sobrevida desses pacientes aumentasse
de modo expressivo e, cada vez mais, essa população, sujeita
à doença aterosclerótica coronariana, passasse a fazer parte
da rotina diária dos serviços de cirurgia cardiovascular.

Este trabalho tem como objetivo analisar os resultados
da revascularização cirúrgica do miocárdio nos pacientes
com transplante renal.

Métodos

Realizamos uma análise retrospectiva em portadores
de doença renal crônica avançada, submetidos a transplan-
te renal que, em seguimento clínico pós-operatório, apre-
sentaram insuficiência coronariana e foram submetidos à
revascularização do miocárdio. Foram excluídos os pacien-
tes com procedimentos associados à revascularização.

No período de 1991 a 2000, 11 pacientes, previamente
transplantados, foram submetidos à revascularização do
miocárdio. A idade variou de 36 a 59 (média de 47,5±8) anos;
oito eram do sexo masculino e três do sexo feminino. O tem-
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po entre o transplante renal e a revascularização do miocár-
dio variou de 25 a 120 (média de 63,8±32,7) meses.

A indicação da cirurgia de revascularização nesses
casos não diferiu das indicações habituais nos pacientes
sem insuficiência renal, sendo considerados para tratamen-
to cirúrgico aqueles triarteriais, os com lesão de tronco da
coronária esquerda e os biarteriais, com lesão próxima da ar-
téria interventricular anterior.

Doenças associadas foram observadas em oito pa-
cientes, incluindo hipertensão em todos, dislipidemia em
quatro, doença vascular periférica em dois, diabetes mel-
litus tipo II em três, obesidade em um e doença pulmonar
obstrutiva crônica em outro. Quatro pacientes relataram his-
tória de tabagismo.

Três pacientes encontravam-se na classe funcional IV,
para angina (CCS), cinco na classe funcional III e outros três
na classe funcional II. Quatro pacientes sofreram infarto do
miocárdio prévio, confirmado pelo eletrocardiograma (pre-
sença de onda Q), sete pacientes tinham sintomas de insufi-
ciência cardíaca, associados aos sintomas de insuficiência
coronária, sendo que 2 (22%) estavam na classe III (NYHA)
e cinco na classe II.

A cinecoronariografia mostrou doença coronariana triar-
terial em 8 (66,6%) pacientes  e doença biarterial em 3 (33,3%).

A função do ventrículo esquerdo foi avaliada no pré-
operatório, através da ecocardiografia Doppler, em seis paci-
entes, sendo que em três foi estimada a fração de ejeção média
de 0,73±0,12 (variação de 0,61 a 0,85). Nenhum paciente apre-
sentava disfunção ventricular grave no pré-operatório.

Todos os dados são apresentados como média ± pa-
drão. A estimativa de sobrevida a longo prazo foi calculada
usando-se o método de Kaplan-Meier.

Resultados

A mortalidade hospitalar foi de 9% e um paciente fale-
ceu no 4º dia de pós-operatório por septicemia e insuficiên-
cia respiratória.

Os pacientes receberam em média 2,7±0,8 enxertos/pa-
ciente. A artéria torácica interna esquerda foi utilizada para
revascularizar a artéria interventricular anterior em 9 (77,7%)
pacientes  e a artéria diagonal em 2 (22,2%). A veia safena
magna foi utilizada para revascularizar as outras artérias. Em
oito pacientes, a operação foi realizada com circulação extra-
corpórea e parada cardioplégica e, em três, a cirurgia foi reali-
zada sem circulação extracorpórea.

O valor médio dos níveis de creatinina, no pré-operató-
rio, era de 2±0,8mg/dl. Somente um paciente necessitou de
diálise no pós-operatório da revascularização, hemodiálise
lenta durante 24h. Este paciente apresentou importante
queda do débito urinário, com hiperpotassemia e sinais de
congestão pulmonar; o que nos fez optar por mantê-lo em
hemodiálise lenta até a normalização da função renal e cor-
reção metabólica,   ocorrida nas 24h subseqüentes. Nenhum
paciente apresentou piora definitiva da função renal ou per-
da do rim transplantado, nem tampouco infarto do miocárdio

perioperatório. Um paciente apresentou fibrilação atrial com
alta resposta ventricular revertida quimicamente e, um ou-
tro, períodos de confusão mental.

Três pacientes tiveram pneumonia, um evoluiu para
septicemia e insuficiência respiratória, a causa do único óbi-
to desta população. Outro paciente, com infecção pulmo-
nar, necessitou ser reintubado e teve boa evolução.

Não houve complicações hemorrágicas e/ou reopera-
ções por sangramento.

O tempo de internação hospitalar variou de 11 a 42
dias, com média de 19,2±10 dias, e o tempo de internação na
terapia intensiva variou de dois a 15 dias, com média de
4,2±4,4 dias.

O tempo de seguimento variou de um a 90 meses, com mé-
dia de 32,8±34,4 meses. Oito pacientes estavam na classe fun-
cional I no pós-operatório e os demais na classe funcional II.

Dois pacientes não foram acompanhados em nosso
serviço, sendo encaminhados para seus locais de origem.
Um paciente morreu por enterorragia secundária à doença
diverticular dos cólons após 23 meses da revascularização.

A curva actuarial de sobrevida (método de Kaplan-
Meier), após um, dois e três anos foi respectivamente de
90,9%, 56,8% e 56,8% (fig. 1).

Discussão

No presente estudo, a revascularização do miocárdio
em pacientes submetidos a transplante renal pôde ser reali-
zada sem lesão definitiva ou perda do rim transplantado, e a
principal complicação observada no período pós-operató-
rio foi a infecção pulmonar.

A literatura vem chamando a atenção para vários fato-
res de risco durante a operação e no pós-operatório, que
podem levar à perda ou lesão do rim transplantado. Entre
esses destacamos as alterações hemodinâmicas ocorridas

Fig. 1 - Curva de sobrevida dos pacientes transplantados submetidos à cirurgia de
revascularização do miocárdio.
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pelo uso da circulação extracorpórea 8, a hiperpotassemia, o
acúmulo de drogas, arritmias cardíacas 10,11, septicemia e as
alterações de coagulação 11,12.

Neste estudo, três (27,2%) pacientes  apresentaram
infecção pulmonar, um evoluiu para septicemia com
insuficiência respiratória, causa do único óbito desta sé-
rie. Embora o risco de infecção deva ser uma preocupação
constante, os relatos na literatura são heterogêneos.
Bolman e cols. 13 apresentaram três casos de infecção num
total de 14 pacientes operados; por outro lado, Chris-
tiansem e cols. 14, Beauchamp e cols. 9 e Chawla e cols 15;
em pequena casuística, não tiveram esta complicação. É
importante destacar que o risco de infecções nesses paci-
entes foi atribuído ao uso prolongado de corticóides e
imunossupressores 8,10.

O primeiro registro, com sucesso, de revascularização
do miocárdio em paciente com transplante renal foi feito
em 1975 por Nakhjavan e cols. 8, em relato de caso. Desde
então, a experiência dos grupos cirúrgicos, com este tipo
de paciente, é incipiente, e a maioria das publicações é
apresentado em relato de caso ou pequenas casuísticas
(quadro I).

perda do rim transplantado, no período perioperatório, em
nenhum paciente.

A mortalidade hospitalar no presente trabalho foi de
9%, semelhante à observada na literatura.

Outra questão importante diz respeito ao uso da
circulação extracorpórea que nesses pacientes repre-
senta o principal risco de isquemia renal no período
intra-operatório, uma vez que essas alterações são mai-
ores quando o tempo de circulação extracorpórea é su-
perior a 60min 14.

Em nosso estudo, nenhum paciente apresentou lesão
definitiva do rim transplantado, mas um apresentou redução
da função renal e necessitou de hemodiálise lenta por 24h
no pós-operatório, o que pode ter ocorrido devido à dimi-
nuição da perfusão renal durante a operação pelo uso da
circulação extracorpórea.

Atualmente, com o surgimento do conceito de cirurgia
minimamente invasiva, na qual a não utilização da circula-
ção extracorpórea tem sua principal característica, tal proce-
dimento representa uma excelente alternativa de técnica
operatória nos pacientes com transplante renal. Em nosso
material, apesar de a maioria dos pacientes ter sido operada
com circulação extracorpórea, sem que houvesse dano ao
rim transplantado, esses pacientes eram triarteriais e no pe-
ríodo em que foram operados ainda não havia as alternati-
vas técnicas para abordar a artéria marginal esquerda sem
circulação extracorpórea 27. Como a amostra deste estudo
foi muito pequena, não foi possível identificar possíveis di-
ferenças entre operar pacientes com transplante renal pré-
vio, com ou sem circulação extracorpórea.

Embora nossos dados não permitam conclusão efeti-
va sobre os efeitos da circulação extracorpórea no rim trans-
plantado, nos períodos hospitalar e tardio, a literatura atual
vem ressaltando que a cirurgia sem extracorpórea tem seu
maior benefício nos pacientes com morbidades clínicas no
pré-operatório 28-30.

Observamos, na literatura, que a mortalidade hospitalar
nos pacientes com transplante renal é, aproximadamente, de
10%, nas maiores séries. Constatamos, também, que essas
operações foram realizadas com circulação extracorpórea e
acreditamos que esta mortalidade poderá ser reduzida nos
próximos anos, período em que a maioria desses procedi-
mentos deverá ser realizada sem o uso da circulação extra-
corpórea e, portanto, com um fator a menos de agressão ao
rim transplantado.

Concluímos, pelo exposto, que a revascularização do
miocárdio nos pacientes com transplante renal pode ser
realizada sem perda ou dano ao rim transplantado.

Quadro I - Relação de autores com o número de pacientes e a
mortalidade hospitalar

Autores Ano N° pacientes Mortalidade (%)

Nakhjavan e cols. 8 1975 1 0
Lamberti e cols. 7 1975 1 0
Beauchamp e cols. 9 1976 3 0
Bolman e cols. 13 1984 10 10
Golan e cols. 16 1987 1 0
Defraigne e cols. 17 1990 1 0
Meyer e cols. 18 1991 8 0
Yamamura e cols. 19 1993 1 0
Ando e cols. 20 1993 2 0
Tezcaner e cols. 21 1996 1 0
Christiansen e cols. 14 1999 4 0
Mitruka e cols. 22 1997 18 5,5
Dagenais e cols. 23 1998 20 10
Noda e cols. 24 1999 2 0
Taketani e cols. 25 2000 1 0
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