
 
  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Jussara Bianchi Castelli 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico de vírus por 
microscopia eletrônica em urina de 
pacientes com hematúria / cistite 
hemorrágica após transplante de 
medula óssea: associação com 

aspectos clínicos 
 
 
 
 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo para obtenção do título 
de Doutor em Medicina.  
 
Área de concentração: Patologia  
 
Orientadora: Profa. Dra. Maria de Lourdes Higuchi 

 
 

São Paulo 
2000 

 



 
  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 
 
 



 
  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ao Valter, Lunia e Gabriel. 
 

À minha mãe e irmãs, Wally, 
Joara e Janaína. 

 



 
  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 



 
  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

À Fundação EJ Zerbini e à FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de SP(processo 98/08474-0) pelo apoio na realização deste trabalho. 

 
À Profa. Dra. Maria de Lourdes Higuchi, orientadora desta tese, pela 

amizade e apoio no desenvolvimento do meu trabalho na equipe de 

Transplante de Medula Óssea e por muitos outros ensinamentos ao longo de 

tantos anos de convivência no Laboratório de Anatomia Patológica do InCor-

HCFMUSP. 

 

Ao Prof. Dr. Frederico Luiz Dulley, empreendedor incansável na luta pelo 

Programa de Transplante de Medula Óssea do Instituto do Coração 

HCFMUSP, Fundação Pró Sangue Hemocentro de São Paulo e Disciplina 

de Hematologia e Hemoterapia da FMUSP, que me acolheu e muito tem me 

incentivado na equipe de transplante de medula óssea. 

 
Ao Prof. Dr Adib Domingos Jatene, que sigo como exemplo de luta e 

dedicação ao trabalho, pelo apoio inicial ao meu desempenho e 

aperfeiçoamento na equipe de Transplante de Medula Óssea, propiciando 

meu estágio de aprendizagem em Seattle.  

 
Ao Prof. Dr Antonio Sesso, Profa. Dra. Maria Irma Seixas Duarte, Profa. 
Dra. Carmen Lúcia Penteado Lancellotti, e Dra Yara Menezes, pelos 

ensinamentos de microscopia eletrônica, sugestões e apoio no início deste 

trabalho. 

 

Aos meus queridos amigos e companheiros de todos os dias no Laboratório 
de Anatomia Patológica do InCor-HCFMUSP, Dr Luiz Alberto Benvenuti, 
Dra Glacy Sabra Vieira, Dra Léa Maria Macruz Ferreira Demarchi, Dr 
Mauro Canzian, pelo seu apoio e trabalho para preencher minha ausência 

e, em especial à Dra Vera Demarchi Aiello e Dr Paulo Sampaio Gutierrez, 

do mesmo laboratório, bem como ao meu marido, Dr Valter Castelli Júnior, 
pela inestimável contribuição com suas experientes sugestões. 



 
  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

À Dra HatuneTanaka, Dra Marli Ueda e Dr Jonas José Kisielius, da seção 

de Microscopia Eletrônica do Instituto Adolfo Lutz, pela imensa e prestimosa 

colaboração e ensinamentos neste trabalho. 

 

Aos queridos amigos da equipe clínica do Transplante de Medula Óssea, 
Dra Rosaura Saboya, Dr Roberto Luiz da Silva, Dr Ronald Sérgio 
Pallotta Filho, em especial à Dra Maria Cristina M. de Almeida Macedo e 

principalmente ao Dr Hélio Alvimar Lotério, pela amizade e colaboração 

direta com dados clínicos e importantes sugestões. 

 
À Dra Clarisse Martins Machado, infectologista da equipe do Transplante 

de Medula Óssea e do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, querida 

amiga e profissional ímpar, pela amizade, colaboração e valiosas sugestões. 

 
Ao meu saudoso e inesquecível amigo Dr Edmilson Zambon. 

 
Ao Prof. Dr Pedro Enrique Dorlhiac-Llacer, Diretor Técnico - Científico da 

Fundação Pró Sangue Hemocentro de São Paulo, pelas preciosas 

orientações para o aprimoramento deste trabalho. 

 

À biologista do Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical, 

Lucy Santos Vilas Boas, pelo carinho e imensa colaboração com os dados 

das culturas virais. 

 

Aos biologistas do Setor de Microscopia Eletrônica, Histopatologia e 

Imunopatologia do Laboratório de Anatomia Patológica do InCor-HCFMUSP, 
Nadia Vieira Sambiase, Márcia Martins Reis, Júlia Maria Lúcia La 
Chioma Silvestre, Márcio José Figueira Chaves, Suely Aparecida 
Pinheiro Palomino, pela sua colaboração em diferentes etapas do 

processamento do material e imunocitoquímica, e em especial à Shizie 
Fukasawa, pela amizade, responsabilidade, dedicada competência e 

fundamental atuação para a realização deste trabalho. 



 
  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Aos queridos amigos da enfermagem e secretaria do Transplante de Medula 
Óssea, Beatriz Bahia Diomede, Meluzina Gama, Fernanda Almeida 
Bianchi, Nilda Rodrigues da Silva e José da Aparecida Gomes 

(“Mirandinha”), e em especial à Isamara Flores da Rocha, pelo 

relacionamento carinhoso e dedicado, competência e qualidade no 

atendimento aos doentes e imensa colaboração neste trabalho, registrando 

e organizando dados e coletando material. 

 

Aos funcionários e amigos do Laboratório de Anatomia Patológica do InCor-

HCFMUSP, Solange Aparecida Consorti, Gerson Lilá Ramos, Adriana 
Psota, Fátima Aparecida Batista Curto, Mary Penha Pereira, Antonio 
José Vicente Guedes e Joana Pereira Araújo, que direta ou indiretamente 

contribuíram para este trabalho. 

 
Ao amigo Edson da Silva Palagi, pela imensa colaboração e ensinamentos 

de computação e confecção do banco de dados. 

 

Ao Dr Peter Böhringer que, sem saber, inspirou o motivo desta pesquisa. 

 
À Dra Maria do Rosário Dias Latorre, epidemiologista da Faculdade de 

Saúde Pública da USP, pela orientação e ensinamentos na análise 

estatística deste trabalho. 

 
À querida amiga Rute Miwa Tomida, pela disponibilidade e incansável ajuda 

na diagramação e confeçcão final deste trabalho. 

 
À Liduvina da Silva Neta Barros pela precisa e prestativa orientação em 

todos os prazos e etapas a cumprir nesta jornada da pós-graduação. 

 

A todos os pacientes do transplante de medula óssea, motivo de nosso 

estudo, empenho e luta, para melhoria na compreensão das doenças e no 

atendimento aos doentes. 



 
  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 
 
 



 
Sumário  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Página 
 

Lista de Abreviaturas 

Lista de Figuras 

Lista de Tabelas e Gráficos 

Resumo 

Summary 

1- Introdução...........................................................................................                             1 

 
1.1- Considerações gerais sobre a hematúria / cistite hemorrágica 

(H/CH) no pós- transplante de medula óssea............................... 2 

 1.2- A microscopia eletrônica (ME) no diagnóstico de vírus................. 5 

 1.3- As drogas do regime de condicionamento e a H/CH..................... 7 

 1.4- A doença enxerto-contra-hospedeiro (DECH) e a H/CH............... 9 

 1.5- Os vírus e a H/CH.......................................................................... 11 

2- Objetivos.............................................................................................. 13 

3- Casuística e métodos ........................................................................ 16 

 3.1- Casuística...................................................................................... 17 

 3.1.1- Grupo de estudo (pacientes com H/CH – n=72)................. 17 

 3.1.2- Grupo controle (pacientes sem H/CH – n=12).................... 19 

 3.1.3- Esclarecimentos, definições e agrupamentos utilizados..... 21 

 3.2- Métodos......................................................................................... 25 

 3.2.1- Análise citológica por microscopia de luz ........................... 25 

 
3.2.2- Técnica de microscopia eletrônica de transmissão em 

corte ultrafino (ME)............................................................. 26 

 3.2.3- Técnica de imunocitoquímica (ICQ).................................... 27 



 
Sumário  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 3.2.4- Técnica de cultura viral....................................................... 28 

 3.3- Estudo estatístico ......................................................................... 29 

4- Resultados........................................................................................... 30 

 4.1- Avaliação do material pelo exame citológico................................. 31 

 
4.2- Tipo e freqüência de vírus detectados pela microscopia 

eletrônica ...................................................................................... 32 

 4.3- Fatores associados à manifestação da H/CH .............................. 48 

 4.4- Fatores associados a presença de vírus no grupo com H/CH...... 50 

 
4.5- Associação da manifestação da DECH e o grau de gravidade da 

H/CH ............................................................................................. 55 

 
4.6- Achados das demais técnicas de pesquisa viral — imunocito- 

química e cultura — junto à ME no grupo de estudo.................... 57 

5- Discussão............................................................................................ 61 

 5.1- A incidência da H/CH..................................................................... 62 

 5.2- O condicionamento utilizado.......................................................... 62 

 5.3- Utilização da ME na detecção viral ............................................... 64 

 5.4- A H/CH, os vírus e fatores associados.......................................... 66 

6- Conclusões.......................................................................................... 71 

7- Anexos................................................................................................. 74 

8- Referências Bibliográficas................................................................. 82 

 



 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 
ABREVIATURAS 

 
 
 
 



 
Lista de Abreviaturas  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 
AAG Anemia aplástica grave 

ADV Adenovírus 

BK Poliomavírus BK 

BU Bussulfano 

CIC Ciclofosfamida 

CMV Citomegalovírus 

DECH Doença enxerto-contra-hospedeiro 

H/CH Hematúria / cistite hemorrágica 

HLA Antígenos leucocitários humanos 

InCor Instituto do Coração do HCFMUSP 

JC Poliomavírus JC 

LLA Leucemia linfóide aguda 

LMA Leucemia mielóide aguda 

LMC Leucemia mielóide crônica 

LNH Linfoma não-Hodgkin 

MEL Melfalano 

nm Nanômetro (10-9m) 

SMD Síndrome mielodisplástica 

TBI Irradiação corporal total 

TMO Transplante de medula óssea 

< Menor que 

> Maior que 

 
 
 



 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 



 
Lista de Figuras  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Página 
 

FIGURA 1 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Poliomaviridae   (19.200X).............. 34 

FIGURA 2 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Poliomaviridae  (192.400X)............. 35 

FIGURA 3 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Poliomaviridae  (24.400X)............... 36 

FIGURA 4 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Poliomaviridae   (148.000X)............ 37 

FIGURA 5 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Poliomaviridae  (40.700X)............... 38 

FIGURA 6 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Poliomaviridae  (31.000X)............... 39 

FIGURA 7 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Poliomaviridae  (74.000X)............... 40 

FIGURA 8 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Adenoviridae   (19.200X)................ 41 

FIGURA 9 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Adenoviridae   (40.700X)................ 42 

FIGURA 10 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Adenoviridae   (192.400X).............. 43 

FIGURA 11 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Adenoviridae   (40.700X)................ 44 

FIGURA 12 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Adenoviridae   (53.200X)................ 45 

FIGURA 13 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Adenoviridae   (192.400X).............. 46 

FIGURA 14 Foto da microscopia eletrônica de célula infectada por 

vírus da família Adenoviridae   (53.200X)................ 47 
 



 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE  
TABELAS E GRÁFICOS 

 
 
 



 
Lista de Tabelas e Gráficos  

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Página 
 
TABELA 1 Características dos pacientes manifestando 

hematúria / cistite hemorrágica (H/CH) no pós-TMO 

em comparação com o grupo sem H/CH (controle).. 49 

   
TABELA 2 Análise univariada dos fatores associados à 

presença de vírus detectado na urina pela 

microscopia eletrônica............................................... 51 

   
TABELA 3 Análise múltipla dos fatores associados à presença 

de vírus detectado na urina pela microscopia 

eletrônica................................................................... 54 

   
TABELA 4 Associação entre a doença enxerto-contra-

hospedeiro (DECH) e o grau da hematúria / cistite 

hemorrágica (H/CH).................................................. 55 

   
TABELA 5 Resultado das três técnicas de detecção viral 

(microscopia eletrônica, imunocitoquímica e 

cultura) utilizadas nos pacientes apresentando 

hematúria / cistite hemorrágica................................. 59 

   
GRÁFICO 1 Distribuição dos pacientes segundo a duração da 

hematúria / cistite hemorrágica e a positividade viral 52 

   
GRÁFICO 2 Distribuição dos pacientes segundo a positividade 

viral na microscopia eletrônica e o dia + pós-TMO.. 53 
 
 
 

 
 



 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 
 
 



 
Resumo 

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

CASTELLI, J.B.   Diagnóstico de vírus por microscopia eletrônica em 
urina de pacientes com hematúria/cistite hemorrágica após o 
transplante de medula óssea: associação com aspectos clínicos.  

 
Pacientes submetidos ao transplante de medula óssea, apresentando 

hematúria/cistite hemorrágica, tiveram amostras de urina analisadas pela 

microscopia eletrônica. Esta foi a técnica escolhida de pesquisa viral pela 

sua confiabilidade. Noventa em 402 pacientes submetidos ao transplante de 

medula óssea neste serviço apresentaram hematúria/cistite hemorrágica 

(incidência de 22%). O estudo por microscopia eletrônica foi realizado em 72 

destes pacientes com hematúria/cistite hemorrágica (grupo de estudo), 

identificando 55,6% (40/72) de positividade viral. Foram também estudadas 

amostras de urina de 12 pacientes submetidos ao transplante de medula 

óssea sem hematúria/cistite hemorrágica (grupo controle); houve associação 

significante entre a presença de vírus e hematúria/cistite hemorrágica 

(p<0,01 – Teste exato de Fisher). No grupo com hematúria/cistite 

hemorrágica, 65% (26/40) dos vírus detectados pertenciam à família 

Poliomaviridae, 30% (12/40) à Adenoviridae, e 5% (2/40) foram positivos 

para ambas as famílias. Houve associação entre a positividade para vírus e 

a presença da doença enxerto-contra-hospedeiro (p=0,05-2) e o de início 

tardio (>dia+21) da H/CH (P=0,04-2), bem como entre a doença enxerto-

contra-hospedeiro e a severidade da H/CH (p=0,04-2). O presente estudo 

mostra que a microscopia eletrônica é uma ferramenta útil para detecção de 

vírus na urina de pacientes submetidos ao transplante de medula óssea 

apresentando hematúria/cistite hemorrágica e que o vírus provavelmente 

tem um papel no desenvolvimento do sangramento urinário, o qual é 

agravado pelo doença enxerto-contra-hospedeiro. A microscopia eletrônica 

deveria ser realizada rotineiramente para guiar as outras técnicas de 

detecção viral, como a imunocitoquímica e biologia molecular. 
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CASTELLI, J.B.   Electron microscopic viral diagnosis in urine of 

patients with hematuria/hemorrhagic cystitis after bone marrow 
transplantation: association with clinical aspects.  

 

Patients submitted to bone marrow transplantation presenting 

hematuria/hemorrhagic cystitis had the urine analyzed by electron 

microscopy. It was the elected technique for viral search because its 

reliability. Ninety from 402 patients submitted to bone marrow transplantation 

at this service showed hematuria/hemorrhagic cystitis (incidence of 22%). 

Electron microscopy study was performed in 72 of these patients with 

hematuria/hemorrhagic cystitis (study group), identifying 55,5% (40/72) of 

viral positivity. It was also study the urine of 12 patients submitted to bone 

marrow transplantation without hematuria/hemorrhagic cystitis (control 

group); there was a significant association between the presence of virus and 

hematuria/hemorrhagic cystitis (p<0,01). In the hematuria/hemorrhagic 

cystitis group, 65% (26/40) of the virus belonged to Poliomaviridae family, 

30%(12/40) to Adenoviridae, and 5% (2/40) to both families. There was 

association between the status of graft-versus-host disease and positivity for 

virus (p=0,05), as well as between graft-versus-host disease and the severity 

of hematuria/hemorrhagic cystitis (p=0,04). The present study shows that 

electron microscopy is a useful tool for detection of virus in urine of patients 

submitted to bone marrow transplantation presenting hematuria/hemorrhagic 

cystitis and that the virus probably play a role in the development of the 

urinary bleeding, which is aggravated by graft-versus-host disease. Electron 

microscopy should be performed routinely to guide the other techniques for 

viral detection, like immunocitochemistry and molecular biology. 
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1.1 -  CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A 
HEMATÚRIA/CISTITE HEMORRÁGICA NO 
PÓS-TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA 

 

 

Pacientes submetidos ao transplante de medula óssea (TMO), como 

modalidade terapêutica visando à cura de doenças neoplásicas 

(hematológicas ou não) e não-neoplásicas, por vezes manifestam 

hematúria/cistite hemorrágica (H/CH) durante a evolução hospitalar ou 

tardia.  

A H/CH pós-TMO é caracterizada por hematúria não glomerular, com 

um espectro que vai desde uma apresentação microscópica (mais de 10 

glóbulos vermelhos por campo de grande aumento no exame de urina), até a 

apresentação macroscópica, acompanhada ou não de disúria, eliminação de 

coágulos e desconforto e/ou dor em pelve ou baixo ventre. Certos pacientes 

manifestam formas graves com intenso sangramento do trato urinário e 

formação de coágulos em grande quantidade, levando a quadros de 

obstrução em qualquer ponto das vias urinárias, acompanhados de 

insuficiência renal aguda, instabilidade hemodinâmica, queda de 

hematócrito, havendo inclusive a necessidade eventual de intervenção 

cirúrgica para corrigir e/ou aliviar o quadro obstrutivo.  

A opção pelo termo hematúria/ cistite hemorrágica neste presente 

trabalho, diferente da literatura que se refere a esta condição clínica apenas 

como cistite hemorrágica, é baseada em observações de autópsia onde 

constata-se que apesar de a bexiga, pela sua função de reservatório, sofrer 
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mais agressões e por isso ser o sítio principal de sangramento, o restante do 

trato urinário superior, em maior ou menor grau, também apresenta 

sangramento da mucosa, desde os cálices e pelve renal, fato este também 

observado por outros autores (29). 

A freqüência da H/CH pós-TMO varia de 6,5 a 68% nos diferentes 

relatos na literatura (9,15,56,78). Esta complicação aumenta os requerimentos 

de derivados sangüíneos e dias de hospitalização após o transplante (65,66,67) 

e, às vezes, coloca em risco a vida de pacientes submetidos ao TMO (46, 

66,78,81). 

Três fatores têm sido implicados no desenvolvimento da H/CH, sendo 

eles: as drogas utilizadas no regime de condicionamento preparatório para o 

transplante medular (15,67,78); a doença enxerto-contra-hospedeiro (DECH) 

(nome oriundo do termo em inglês “graft-versus-host disease” ou GVHD, 

como é corriqueiramente mencionado) (58,62,65); e infecções virais do trato 

urinário (2,4,5,11,23,35,44,83). 

A H/CH tem sido principalmente referida como efeito colateral da 

ciclofosfamida (antimitótico alquilante do grupo das mostardas nitrogenadas) 

e do bussulfano (antimitótico alquilante do grupo dos sulfonatos alquílicos) 

(6,10,13,15,46,65,67,78), drogas usadas no regime de condicionamento para o TMO 

e algumas vezes também para o tratamento prévio da doença de base (78). 

Entretanto, a despeito dos protocolos de profilaxia, tais como a 

hiperhidratação, irrigação vesical contínua e administração da droga 2-

mercaptoetano de sulfonato de sódio (“mesna”) (droga que se liga à 

acroleína, inativando-a), a H/CH não é bloqueada e permanece como um 
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problema sério do pós-TMO (7,30,31,68,81). Além disso, na H/CH de início tardio 

a ação das drogas do condicionamento não explica adequadamente seu 

aparecimento pela falta de relação temporal com o uso destas. A etiologia 

viral poderia ser uma possível explicação, porém esse fator não tem sido 

bem avaliado. A maioria dos estudos têm enfocado basicamente a influência 

das drogas, sem uma vigilância sistemática para infecção viral, ou então 

esta é feita geralmente apenas com cultura de vírus (6,10,30,46,65,66,67,78). 

A DECH também tem sido apontada como possível agente causador 

da H/CH devido ao fato de que reconhecidamente causa dano epitelial. Foi 

mostrada previamente esta associação com a H/CH (57,58), além de ter sido 

também demonstrado que a H/CH é mais freqüente após o TMO alogênico 

do que após o transplante autoplástico (4,10,66,84). Todavia, alguns estudos 

têm encontrado resultados diferentes nessa análise, não se constatando tal 

associação entre DECH e H/CH (18,23,41,66). 

Com respeito aos vírus, o adenovírus e o poliomavírus (um dos dois 

gêneros da família viral Papovaviridae, agora separado na família 

Poliomaviridae) são os que mais têm sido relatados como possivelmente 

relacionados à ocorrência da H/CH (2,3,4,5,22,23,55,69) mas não há um consenso 

sobre isso (8,11,12,20,25,62). Alguns estudos demonstram a excreção de 

poliomavírus (a espécie BK) em torno de 50% dos pacientes após o TMO, 

mas a H/CH desenvolve-se somente em 25% destes casos (5,8,20). A 

reativação do adenovírus também ocorre no pós-TMO, mas é relatado como 

raro patógeno na H/CH (0 a 5% dos pacientes) (23). Outros investigadores 

não encontram resultados que suportem a etiologia viral da H/CH no pós-



 
Introdução 5 

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

TMO (25). Parte desta discrepância pode ser explicada pelas diferentes 

definições de H/CH e técnicas de pesquisa viral. 

Apesar do relativo alto número de trabalhos nesta matéria, o real 

significado da presença de vírus na urina de pacientes com a manifestação 

de H/CH no pós-TMO não está ainda bem definido. A principal dificuldade é 

determinar precisamente sua ocorrência pelos métodos convencionais de 

vigilância viral, tais como a cultura viral de rotina. O crescimento de vírus da 

família Poliomaviridae, um dos principais implicados no surgimento da H/CH, 

é extremamente difícil nas culturas de rotina (5,8,33,37). 

 

 

 

1.2 -  A MICROSCOPIA ELETRÔNICA NO 
DIAGNÓSTICO DE VÍRUS 

 

 

A microscopia eletrônica (ME) é uma técnica que permite confirmar a 

presença de vírus, através de sua visibilização direta e reconhecimento 

morfológico. Com esta técnica é possível uma análise inicial do material para 

detecção de vírus eventualmente envolvidos na ocorrência da H/CH, 

qualquer que seja seu tipo. Um outro aspecto positivo é que a pesquisa viral 

pela ME de corte ultrafino nos permite o diagnóstico de vírus presentes em 

escassa quantidade na amostra, sem o risco de estarmos dando diagnóstico 

falso positivo que técnicas indiretas de identificação viral podem dar. Além 

disso nos dá conhecimento de como o vírus está infectando a célula, sua 
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localização, sítio de montagem e como está destruindo as células do 

uroepitélio. 

A ME tem permitido identificar vírus e colocá-los em grupos bem 

definidos de acordo com sua morfologia, tamanho e simetria geral (26,32,33, 

37,38,49). Técnicas indiretas como imunoperoxidase e hibridização in situ são 

sujeitas a resultados falso-negativos ou falso-positivos, dependendo de 

vários detalhes técnicos que alteram a sensibilidade do método ou levam à 

impregnação de fundo no material em análise. Um problema do uso da ME é 

a análise de um menor volume de células, o que pode ser otimizado em 

fluidos orgânicos utilizando-se centrifugados para obter material mais 

concentrado.  

Assim, a ME está em uso corrente como uma ferramenta importante 

para a detecção rápida de certos grupos de vírus, podendo servir como guia 

que pode ser complementado com as outras técnicas de diagnóstico viral 

mais específico. Além disso, representa forma valiosa de detecção de vírus 

de difícil cultivo ou não cultiváveis, como é o caso dos vírus da família 

Poliomaviridae (33). 
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1.3 - AS DROGAS DO REGIME DE 
CONDICIONAMENTO E A HEMATÚRIA/ 
CISTITE HEMORRÁGICA 

 

 

Drogas quimioterápicas, associadas ou não à irradiação corporal total 

(TBI), são ministradas ao receptor de TMO nos dias prévios à infusão da 

medula óssea do doador, o que ocorre no dia convencionado como dia zero 

do transplante. O regime de condicionamento para anemia aplástica grave 

(AAG) é o mais brando, empregado em dosagens menores com objetivo de 

fazer a ablação só do sistema imune do receptor, de tal forma que a medula 

não possa ser rejeitada. No caso das neoplasias, atinge até mesmo níveis 

letais para que as células tumorais sejam eliminadas, ou melhor, para que 

seja erradicado o clone celular maligno.  

A ciclofosfamida (CIC), com e sem a associação da TBI, compôs os 

primeiros regimes “padrão” de condicionamento usados no transplante 

medular para AAG e leucemias, respectivamente (75,80). Enquanto este 

permanece o regime de condicionamento de escolha para a maioria dos 

pacientes com AAG, vários outros protocolos de preparação de leucemia 

para o TMO foram estudados subseqüentemente, tendo sido adicionados 

outros agentes terapêuticos a estes dois, tais como etoposídeo, citosina 

arabinosídeo e bussulfano (42). 

O metabolismo hepático da CIC produz vários componentes com 

propriedade alquilante, incluindo mostarda fosforamida e aldofosforamida. 

Um outro produto metabólico, acroleína, parece ser o maior causador de 
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H/CH, ao qual se atribui um efeito ulcerativo sobre o urotélio (17,42,46). A 

bexiga provavelmente é a mais acometida pelo maior tempo de contato com 

a acroleína. Entretanto, há relatos esporádicos de sangramento oriundo 

também do trato urinário superior (pelve renal e ureteres), inclusive com 

evolução fatal (29). 

A H/CH manifesta-se com hematúria de diferentes graus, 

freqüentemente associada a disúria (58), sendo relatada após o regime de 

condicionamento, mas também mais tardiamente (42,64). Há resultados 

bastante variados com o emprego dos diferentes protocolos de prevenção 

(46,58). 

Bussulfano (BU), outra droga também empregada no 

condicionamento, e em geral em substituição à TBI para evitar a 

necessidade de radioterapia, fator de risco para a toxicidade pulmonar 

(pneumonite intersticial) (6,9,61,67) , é também possível causadora de H/CH (42). 

Uma explicação para isto é que seria excretada na urina sem ser 

metabolizada, causando dano direto à mucosa, ou atingiria a parede vesical 

através da circulação normal (6). 

Na maioria dos trabalhos relacionados às drogas empregadas no 

regime de condicionamento, a preocupação principal refere-se à sua eficácia 

em obter baixas taxas de recorrência da neoplasia de base e grau tolerável 

de toxicidade. A H/CH é incluída como um dos critérios para a avaliação da 

toxicidade do condicionamento, havendo ainda referências a diferentes 

protocolos de profilaxia e tratamento. Nestes trabalhos, são estes os focos 
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principais de interesse, não havendo uma procura sistemática e adequada 

de agentes virais. 

 

 

  

1.4 -   A DOENÇA ENXERTO-CONTRA-
HOSPEDEIRO (DECH) E A HEMATÚRIA/ 
CISTITE HEMORRÁGICA  

 

 

A DECH é uma condição característica do transplante medular 

alogênico. Na forma dita aguda, até o dia +100 pós-TMO, é resultado da 

aloreatividade das células linfóides imunocompetentes do doador, 

enxertadas e estimuladas pelos aloantígenos localizados em células e 

tecidos do receptor. Nesta, os linfócitos T imunocompetentes presentes na 

medula infundida e proliferante do doador (as quais o receptor, tendo seu 

sistema imune destruído pelo condicionamento, não consegue eliminar), 

parecem ter o papel central na resposta imune contra as células do receptor. 

A DECH é assim uma condição sistêmica que, em maior ou menor grau, 

dependendo das diferenças genéticas entre doador e receptor, atua em 

diferentes sistemas, com agressão a epitélios e tecido linfóide (76). Este 

fenômeno é comprovado em diferentes epitélios estudados, tais como pele, 

mucosa digestiva e ductos biliares, entre outros locais nos quais a ação da 

DECH é também presumida. Os três sítios mencionados são os principais 

utilizados para o estadiamento clínico da DECH, graduação importante para 
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o manejo terapêutico da imunossupressão. De acordo com o critério utilizado 

em Seattle (79), centro de referência de TMO no mundo, o estadiamento 

clínico da DECH aguda, que considera extensão do comprometimento 

cutâneo, grau de sintomas digestivos (como volume de diarréia e alterações 

da função hepática) além do comprometimento do estado geral, varia de 

zero (0) a quatro (IV): Grau zero – ausência de GVHD; Grau I – leve; Grau II 

– moderada; Grau III – grave; Grau IV – gravidade extrema. A partir do grau 

II é realizada a intervenção terapêutica para imunossupressão. 

A forma crônica da DECH, após o dia + 100 do transplante, seria 

semelhante a uma doença autoimune tal como esclerodermia, líquen plano, 

síndrome de Sjögren, fasciíte eosinofílica, artrite reumatóide, lupus 

eritematoso sistêmico e cirrose biliar primária (76). Seu estadiamento clínico 

é: DECH crônica limitada, que não recebe intervenção terapêutica 

imunossupressiva, e DECH crônica extensa, que é tratada com 

imunossupressão. A DECH crônica extensa é classificada ainda como: 

progressiva, quando vem em continuação à aguda; crônica quiescente, 

quando há um período de resolução da DECH aguda, fazendo um hiato sem 

manifestação clínica entre a aguda e manifestação da DECH crônica, e de 

novo, quando o paciente não sofreu a DECH aguda, mas desenvolveu a 

doença crônica (72) . 

Estudos relacionam H/CH à DECH aguda e crônica. Foi mostrado que 

a H/CH, exceto em um paciente, sempre apareceu junto com a DECH aguda 

em 21 pacientes numa série de 125 (17%) pacientes submetidos a TMO 

alogênico, condicionados com CIC, com e sem TBI. Sugeriu-se então que o 



 
Introdução 11 

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

epitélio vesical também representa um órgão-alvo para a DECH aguda, 

sendo possível que agrave uma lesão prévia do regime de condicionamento 

(58). Um outro estudo retrospectivo conduzido para determinar os fatores de 

risco para H/CH mostrou maior incidência em pacientes mais jovens e 

naqueles submetidos a TMO alogênico (84).  

 

 

 

1.5 -  OS VÍRUS E A HEMATÚRIA/CISTITE 
HEMORRÁGICA 

 

 

Poucos são os trabalhos realizados no sentido de se concluir o quanto 

os vírus estão participando na patogenia da H/CH pós-TMO, envolvendo 

grande série de pacientes na literatura. 

Infecções virais, basicamente por adenovírus e poliomavírus (BK e 

JC), são os vírus mais implicados como envolvidos na gênese da H/CH.  

O adenovírus (ADV), um patógeno comum de infecções do trato 

respiratório superior e gastrointestinal, é considerado causa significativa de 

morbidade e mortalidade em pacientes imunocomprometidos (19,34,54) e tem 

sido responsabilizado por H/CH em receptores de transplante renal (16), bem 

como também contribuidor/causador importante de H/CH no TMO  

(2,19,43,45,48,54,58). Neste, o ADV tem sido demonstrado em infecções desde 

assintomáticas e localizadas até disseminadas e fatais (19,28). Nos pacientes 

submetidos a TMO, a H/CH pode ser um sinal de infecção adenoviral letal (2), 
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havendo inclusive relatos de autópsia que correlacionam a presença de 

H/CH com infecção invasiva do trato urogenital, sugerindo que a infecção 

renal (nefrite túbulo-intersticial necrosante) possa ocorrer com rota 

ascendente a partir da bexiga (39). 

BK e JC são vírus uroteliotróficos (70), pertencentes ao gênero 

poliomavírus, da família Poliomaviridae, sendo onipresentes, infectando 

populações do mundo todo. BK e JC são algumas vezes detectados na urina 

de mulheres grávidas (21) e idosos, mas freqüentemente detectados em 

imunossuprimidos, tais como transplantados renais e de medula óssea 

(12,14,51,59,63,77). Há raros relatos de cistite em criança causada por BK (63). No 

TMO, a excreção urinária positiva para BK e JC tem ocorrido exclusivamente 

em pacientes soropositivos, indicando a probabilidade de reativação da 

infecção (5). O vírus BK tem sido relatado também como causador de H/CH 

em pacientes com TMO (3,4,5,20,58), mas tal fato é ainda motivo de debate, 

pois outros autores não têm encontrado essa associação (25) entre 

poliomavírus e a H/CH de aparecimento tardio.  

Especula-se que seja possível que a combinação deste com a DECH 

possa explicar a maioria dos casos com H/CH tardia no TMO (58).  

É reconhecida a dificuldade de cultivo dos poliomavírus (5,8,33), 

justificando a dificuldade dos estudos em definir o papel destes vírus na 

H/CH, impondo-se assim a necessidade de outros métodos para o seu 

diagnóstico, tais como a ME e técnicas de biologia molecular. 

 

 



 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - OBJETIVOS 
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Esta pesquisa teve como objetivo principal determinar com maior 

fidelidade a freqüência da infecção viral e o tipo de vírus presente na urina 

em série consecutiva de pacientes com H/CH pós-TMO, através de pesquisa 

sistemática de vírus pela ME de transmissão, em corte ultrafino de 

concentrado de células urinárias, procurando entender melhor o papel das 

viroses na etiopatogenia da H/CH.  

Procurou avaliar ainda fatores associados à H/CH e à presença do 

vírus, bem como observar o desempenho das técnicas de imunocitoquímica 

e cultura realizadas em parte do total das amostras analisadas à ME. 

 

 

Em resumo, com a finalidade de obter respostas para entender o 

significado da presença do vírus na urina de pacientes com H/CH, este 

trabalho teve os seguintes objetivos: 

 

I. Verificar a incidência de hematúria/ cistite hemorrágica (H/CH) nos 

pacientes submetidos ao transplante de medula óssea no Programa 

de Transplante de Medula Óssea do InCor-HCFMUSP. 

 

II. Obter a freqüência e o tipo de vírus presente na urina de pacientes 

transplantados de medula óssea apresentando hematúria/ cistite 

hemorrágica (H/CH) através da microscopia eletrônica (ME) de 

transmissão de centrifugados de urina.  
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III. Avaliar os fatores associados à H/CH nestes pacientes submetidos ao 

transplante de medula óssea. 

 

IV. Avaliar os fatores associados à presença dos vírus detectados pela 

microscopia eletrônica na urina de pacientes com manifestação de 

H/CH. 

 

V. Verificar a possível associação entre a DECH e o grau de gravidade 

da H/CH 

 

VI. Avaliar os achados das demais técnicas de pesquisa de vírus (cultura 

viral e imunocitoquímica), disponíveis em cada caso, em relação à ME 

de transmissão no diagnóstico viral em urina de pacientes com H/CH.  
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3 - CASUÍSTICA E 

MÉTODOS 
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3.1 -  CASUÍSTICA 
 

 

No período de Julho de 1991 a Agosto de 1999, 402 pacientes foram 

tratados com o transplante de medula óssea no Programa de Transplante de 

Medula Óssea do Instituto do Coração, Universidade de São Paulo. Entre 

estes, noventa pacientes apresentaram H/CH no período pós-TMO. 

 

 

 

3.1.1-  GRUPO DE ESTUDO (PACIENTES COM H/CH – n=72) 

 

 

A urina destes 90 pacientes consecutivos, manifestando H/CH, foi 

encaminhada pela equipe clínica do TMO ao laboratório do InCor - 

HC.FMUSP para pesquisa de vírus. Destes pacientes, 72 apresentaram 

amostra de urina em condições suficientes para exame pela ME, sendo 

selecionados para o presente estudo. 

Quarenta e seis (64%) eram do sexo masculino e 26 (36%) do sexo 

feminino, com média de idade de 29,5 anos (DP 11 anos; mínimo de 9 anos 

e máximo de 58 anos; mediana de 30 anos).  

As doenças que motivaram o TMO como tratamento (doença de base) 

neste grupo foram leucemia mielóide crônica (LMC) em 28 pacientes 

(38,9%), anemia aplástica grave (AAG) em 12 (16,7%), leucemia mielóide 
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aguda (LMA) em 12 (16,7%) e outras neoplasias representadas por, 

leucemia linfóide aguda em 7 (9,7%), linfoma não-Hodgkin em 8 (11,1%), 

mieloma múltiplo em 2 (2,8%), síndrome mielodisplástica (anemia refratária 

com excesso de blastos) em 1 (1,4%), leucemia aguda bifenotípica em 1 

(1,4%) e tumor germinativo localizado no testículo em 1 (1,4%). 

O tipo de transplante realizado foi alogênico em 66 pacientes (91,7%) 

e autoplástico em 6 (8,3%). Dois pacientes no grupo alogênico 

representavam transplantes “mismatch”, ou melhor, HLA parcialmente 

idênticos (diferença em um dos haplotipos) e o restante do grupo era HLA 

idênticos. 

O regime de condicionamento utilizado no grupo de estudo foi: 

 Protocolo BUMEL, em 40 (55,6%) pacientes, constituído pelas drogas 

bussulfano 4 mg/kg v.o. em doses diárias divididas em 4 por 4 dias 

(dose total 16mg/kg) e melfalano 140 mg/m2 e.v. por 1dia; 

 Protocolo com CIC, em 28 (38,9%) pacientes, constituído por 

ciclofosfamida 50 mg/kg e.v. em dose única diária por 4 dias (dose 

total 200mg/kg), com ou sem a associação de bussulfano ou 

irradiação corporal total.  

 Outro protocolo, em 4 (5,6%) pacientes, constituído por drogas 

diferentes das anteriores. 

Com relação à manifestação da DECH, 86% (62/72) dos pacientes 

apresentavam-se no período dos primeiros 100 dias pós-TMO e 14% (10/72) 

deles estavam com mais de 100 dias de pós-transplante. Dos pacientes até 

o dia +100, 14 (19,4%) apresentavam estadiamento para DECH aguda grau 
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0 (zero), 5 (6,9%) grau I, 25 (34,7%) grau II, 6 (8,3%)grau III e 4 (5,6%) grau 

IV. Não foi possível obter dados com relação à DECH aguda de 2 pacientes 

que se encontravam neste período. Dos 10 pacientes que estavam no 

período além do dia +100, 2 (2,8%) apresentavam DECH crônica grau 0 

(zero) ou limitado e 8 (11%) foram estadiados como DECH crônica extensa, 

progressiva em 7 pacientes e quiescente em 1 paciente. 

Em 7 (9,7%) pacientes a H/CH teve início no período menor ou igual 

ao dia +21 pós-TMO e em 65 (90,3%) ela iniciou-se após o dia +21. A média 

de dias transcorridos após o TMO (dia+) foi de 70 dias (dia +70) (DP 94 dias; 

mínimo dia +6; máximo dia +763; mediana dia +51).  

A duração da H/CH foi menor ou igual a 7 dias em 19 (29,7%) 

pacientes e maior do que 7 dias em 45 (70,3%) pacientes.  

A apresentação da H/CH foi microscópica em 21 (29,2%) e em 51 

(70,8%) pacientes foi macroscópica. 

No ANEXO A podem ser vistos detalhes das variáveis por paciente. 

 

 

 

3.1.2 -  GRUPO CONTROLE (PACIENTES SEM H/CH – n=12) 

 

 

Urina de 24 pacientes submetidos ao TMO sem a manifestação da 

H/CH atual e/ou pregressa (critério de seleção) foi também coletada para 

este estudo com o objetivo de verificar a freqüência de vírus neste grupo de 
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pacientes. Entretanto, somente as amostras de urina de 12 pacientes 

apresentaram condições adequadas para processamento, inclusão em 

resina e análise do material pela ME, fato este ligado à baixa quantidade de 

elementos celulares que levou à não formação do sedimento urinário em 

volume suficiente, não permitindo as demais passagens do procedimento. 

Nove (75%) destes pacientes eram do sexo masculino e 3 (25%) do 

sexo feminino, com média de idade de 29 anos (DP 14; mínimo de 9 anos e 

máximo de 47 anos; mediana de 28,5 anos).  

As doenças de base neste grupo eram representadas por LMC em 5 

(41,7%) pacientes, AAG em 4 (33,3%), LMA em 2 (16,7%) e linfoma de 

Hodgkin em 1 (8,3). 

O tipo de transplante realizado foi alogênico em 10 (83,3%) pacientes 

e autoplástico em 2 (16,7%). 

O regime de condicionamento utilizado no grupo de estudo foi: 

 Protocolo BUMEL, em 7 (58.3%) pacientes, constituído pelas drogas 

bussulfano 4 mg/kg v.o. em doses diárias divididas por 4 dias (dose 

total 16mg/kg) e melfalano 140 mg/m2 e.v. por 1dia; 

 Protocolo com CIC, em 4 (33.3%) pacientes, constituído por 

ciclofosfamida 50 mg/kg e.v. em doses diárias divididas por 4 dias 

(dose total 200mg/kg), com ou sem a associação de bussulfano ou 

irradiação corporal total.  

 Outro protocolo, em 1 (8.3%) paciente, constituído por drogas 

diferentes das anteriores. 
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Com relação à manifestação da DECH, 66,7% (8/12) dos pacientes 

apresentavam-se no período dos primeiros 100 dias pós-TMO e 4 deles 

estavam com mais de 100 dias de pós-transplante. Dos pacientes neste 

grupo controle até o dia +100, 2 (16,7%) apresentavam estadiamento para 

DECH aguda grau 0 (zero), 1 (8,3%) grau I, 2 (16,7%) grau II, 1 (8,3%) grau 

III e 0 (0%) grau IV. Dos 4 pacientes que se encontravam no período além 

do dia +100, 2 (16,7%) apresentavam estadiamento para DECH crônica grau 

0 (zero) e 2 (16,7%) foram classificados como DECH crônica extensa.  

A média de dias transcorridos após o TMO (dia+) em que a urina foi 

coletada para a pesquisa foi de 584 dias (dia +584) (DP 1083; mínimo dia 

+35; máximo dia +3.824; mediana dia +128). 

 

 

 

3.1.3 -  ESCLARECIMENTOS, DEFINIÇÕES E AGRUPAMEN- 
TOS UTILIZADOS 

 

 

Os dois pacientes submetidos a TMO alogênico HLA parcialmente 

idênticos (“mismatch”) não apresentavam nenhuma diferença clínica 

particular com relação à manifestação da DECH comparados aos HLA 

idênticos. 

Com relação ao regime de condicionamento, os casos foram 

agrupados em 2 grupos principais, BUMEL e “Com CIC”, para testar o 

impacto da quimioterapia do condicionamento na presença de H/CH e vírus; 
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os diferentes protocolos foram testados estatisticamente quando o tamanho 

da amostra assim o permitiu. 

A ocorrência e gravidade da DECH aguda (até o dia +100) e crônica 

(além do dia +100) foi avaliada utilizando-se o estadiamento clínico já 

previamente mencionado. Foi considerado para a análise o estádio em que o 

paciente se encontrava ao tempo de início da manifestação da H/CH para o 

grupo de estudo e a data da coleta de urina para o grupo controle. Para 

propósitos estatísticos, os pacientes foram agrupados apenas em 

apresentando DECH (aguda estadiamento I a IV ou crônica extensa) ou não 

(zero ou sem DECH aguda ou crônica). Os pacientes submetidos ao TMO 

autoplástico foram incluídos na categoria “Sem GVHD”. 

Não há na literatura um consenso com relação à data pós-transplante 

para considerar-se a H/CH de início tardio ou não. Neste trabalho foi 

considerado o dia+ 21 (3 semanas) pós-TMO como a data limite para essa 

categorização. Assim foi considerada H/CH de início precoce aquela iniciada 

até o dia +21 e, tardia, aquela iniciada após o dia +21. Isto foi baseado em 

dados de estudos de autópsia e biópsia que mostram o período de 3 

semanas como o necessário para a recuperação dos efeitos do regime de 

condicionamento (53,71). 

Quanto à gravidade da H/CH, os casos foram agrupados, segundo a 

apresentação da hematúria, em microscópica e macroscópica. Pacientes 

que apresentaram inicialmente hematúria microscópica e evoluíram 

rapidamente para macroscópica, foram incluídos nesta última categoria. 
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A hematúria de longa duração foi definida como tal quando persistiu 

por 7 dias ou mais (4). 

Os resultados mostrados no presente estudo referem-se à análise da 

primeira amostra de urina de cada paciente, encaminhada ao laboratório 

para exame pela ME para pesquisa de vírus, após a H/CH ter sido 

diagnosticada pela equipe clínica do TMO. De vários destes pacientes neste 

estudo foram mandadas amostras subseqüentes para análise e controle da 

presença de vírus. Entretanto, pela necessidade de padronização dos 

dados, estas amostras posteriores não foram aqui consideradas. 

O diagnóstico da H/CH realizado pela equipe clínica de TMO foi feito 

através de controle periódico de hematúria pela utilização da fita de 

detecção de hemoglobina na urina, aplicada à beira do leito em pacientes 

hospitalizados ou de análise laboratorial por exame de urina tipo I ou 

inspeção direta da urina a “olho nu”, em pacientes hospitalizados ou durante 

visita ambulatorial. Amostras de urina foram sempre encaminhadas para 

urocultura para bactérias e fungos. Assim, o diagnóstico de H/CH foi feito 

quando a hematúria ocorreu na ausência de infecções bacterianas e/ou 

diátese hemorrágica. 

Nestes pacientes apresentando H/CH, sempre foram tomadas 

condutas para a manutenção do nível plaquetário acima de 50.000/mm3. 

Com relação às medidas profiláticas para o aparecimento da H/CH, 

todos os pacientes receberam hiperhidratação com 3 litros/m2 para forçar a 

diurese e minimizar os efeitos tóxicos das drogas sobre o trato urinário 

durante a administração do regime de condicionamento. A irrigação vesical 
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contínua nos dias de administração da ciclofosfamida e mantida por mais 

24h após, foi aplicada somente nos primeiros 24 pacientes da presente 

casuística, compreendidos entre o período de 1991 a 1993, no qual a equipe 

clínica utilizava também este recurso na tentativa de minimizar os efeitos das 

drogas. Nenhum paciente recebeu a administração da droga 2-

mercaptoetano de sulfonato de sódio (“mesna”). 
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3.2 -  MÉTODOS 
 

 

Amostra de urina recém-colhida e encaminhada ao Laboratório de 

Anatomia-Patológica do InCor, foi fracionada para ser submetida a três 

diferentes técnicas para pesquisa de vírus, a saber: análise citológica por 

microscopia de luz, análise da estrutura fina em corte ultrafino por 

microscopia eletrônica de transmissão e pesquisa de antígenos virais 

através de reação imunocitoquímica com anticorpos específicos. 

Amostra de urina foi também encaminhada pela equipe clínica para o 

Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical, para realizar 

cultura de vírus. 

 

 

3.2.1 -  ANÁLISE CITOLÓGICA POR MICROSCOPIA DE LUZ  
 

Cerca de 10 ml de urina foram centrifugados em citocentrífuga da 

marca Shandon, corados pelos métodos de Leishmann e Papanicolaou e 

observados ao microscópio de luz. Foi avaliada a qualidade da amostra com 

relação à quantidade de células e morfologia celular, no sentido de identificar 

possível efeito citopático viral.  
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3.2.2 -  TÉCNICA DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 
TRANSMISSÃO EM CORTE ULTRAFINO (ME) 

 

Cerca de 10 ml da amostra fresca de urina de cada paciente 

apresentando H/CH e cerca de 100 ml de cada paciente do grupo controle 

foram centrifugadas a 1.500 r.p.m. por cerca de 10 min para obtenção do 

sedimento celular. O sobrenadante foi desprezado. O sedimento foi fixado 

em glutaraldeído a 3% em tampão fosfato de sódio 0,1M, pH 7,3 por 3 horas 

a 4o C e pós-fixado em tetróxido de ósmio 1% em tampão fosfato de sódio 

0,1M, pH 7,3 por 2 horas a 4o C, enxaguado em solução salina 0,9% com 

sacarose 1,78% por 3 a 5 min a temperatura ambiente, corado com acetato 

de uranila 0,5% com sacarose 13,3%, desidratado em etanol e embebido em 

resina (Araldite F), deixando-se por 48 h a 60o C para polimerização. Os 

blocos de resina eram trimados. Cortes de 0,5m foram obtidos com faca de 

vidro utilizando-se o ultramicrótomo Sorvall Porter-Blumm/ MT-1 e corados 

com uma mistura (1:1) de azul de metileno 1% em bórax 1% e azur II 1%. 

Os cortes foram examinados ao microscópio de luz e os melhores, com 

maior número de células nucleadas, foram selecionadas para o corte 

ultrafino a 60 nm com uma faca de diamante utilizando-se o ultramicrótomo 

Sorvall Porter-Blumm/ MT-2, corados com acetato de uranila 5% e citrato de 

chumbo 1,4% e examinados ao microscópio eletrônico de transmissão 

Philips EM-301.  

Todos os campos representados nas telas de microscopia eletrônica 

foram cuidadosamente examinados, utilizando-se o mesmo procedimento 

nos grupos de estudo e controle. No início da avaliação, posicionava-se a 
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tela numa primeira fileira e depois se percorria em zig-zag até o final, com o 

intuito de examinar todas as células e/ou restos celulares presentes na 

amostra. Essa observação era efetuada inicialmente com o aumento de 500 

vezes e, em cada material celular, para verificar a presença de vírus, o 

aumento era elevado a 7.000 vezes, valor considerado adequado e 

suficiente para iniciar a visibilização de partículas virais. Se estas estavam 

presentes, ampla documentação fotográfica era efetuada, indo dos 

pequenos aumentos até 26.000 vezes, no sentido de registrar o aspecto 

celular geral e a localização e morfologia das partículas virais. 

 

 

3.2.3 -  TÉCNICA DE IMUNOCITOQUÍMICA (ICQ)  
 

Parte dos casos foram também submetidos à pesquisa viral pela 

imunocitoquímica. A urina era citocentrifugada e a lâmina fixada em etanol 

por 1 hora a temperatura ambiente, tratada com peróxido de hidrogênio em 

PBS por 5 minutos para bloqueio da peroxidase endógena, e incubados com 

soro fetal bovino 10% em PBS por 1 hora a 37o C. As lâminas das amostras 

e respectivos controles eram então incubadas com o anticorpo primário 

específico contra citomegalovírus (CMV – AD169/ Chemicon), adenovírus 

(ADV – blend 20/11 e 2/6 / Chemicon), herpes simplex 1 e 2 (HSV – 

policlonal/ Dako) e poliomavírus (JCBK – 3.1.1/ Novocastra), e com o 

anticorpo secundário apropriado. A terceira etapa era realizada usando-se 

estreptoavidina-biotina marcada com peroxidase. Na revelação utilizava-se 
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diaminobenzidina a 0,04% e peróxido de hidrogênio a 0,036% em PBS por 4 

min. a temperatura ambiente. As lâminas eram então contracoradas com 

hematoxilina de Harris. 

 

 

3.2.4 -  TÉCNICA DE CULTURA VIRAL 
 

Amostras de urina de 24 pacientes foram colocadas para cultivo em 

três tipos de células (Vero, fibroblasto humano, obtido a partir de cultura 

primária de prepúcio, e Hep-2). Um tempo mínimo total de incubação de 1 

mês foi atingido antes das culturas serem consideradas negativas, exceto 

para herpes simplex vírus em células Vero, as quais foram descartadas com 

duas semanas de incubação. O resultado foi complementado pela utilização 

de imunofluorescência com anticorpos específicos. 
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3.3-  ESTUDO ESTATÍSTICO 
 

 

Cada variável categórica ou qualitativa está descrita como o número e 

a porcentagem de pacientes apresentando aquela característica.  

A homogeneidade das características dos pacientes nos grupos de 

estudo e controle e as diferenças entre as freqüências de vírus foram 

analisadas pelo teste do Qui-quadrado, com correção de continuidade 

(Yates), ou pelo teste exato de Fisher (quando o valor esperado de alguma 

casela era menor que 5). Posteriormente, as diferenças significativas ou 

quase significativas na análise univariada foram testadas em análise 

multivariada (teste de Hosmer e Lemeshow Goodness-of-fit). 

Variáveis quantitativas foram descritas como média e para 

comparação de médias foi utilizado o teste-t para amostras independentes 

ou teste de Mann-Whitney, de acordo com a distribuição dos valores das 

variáveis. 

Para a realização destes testes foi elaborado um banco de dados e 

utilizado o programa estatístico SPSS para Windows, versão 6.0. 

O valor de “p” foi considerado estatisticamente significativo se menor 

ou igual a 0,05. 
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4 - RESULTADOS 
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4.1 -  AVALIAÇÃO DO MATERIAL PELO EXAME 
CITOLÓGICO 

 

 

O exame citológico mostrou quantidade variável de células uroteliais 

descamativas, freqüentemente apresentando alterações degenerativas 

acentuadas com perda do citoplasma, usualmente em meio a material 

hemorrágico e variável número de células inflamatórias. Por vezes foram 

observadas atipias discretas e incaracterísticas em células isoladas. Em 

certos casos evidenciou-se notável efeito citopático, o qual tem sido descrito 

como característico para o poliomavírus (1,25,40,70), a saber: células com 

aumento do volume nuclear, intensa basofilia/hipercromasia, podendo ser 

confundidas com células displásicas ou neoplásicas, e, às vezes, inclusão 

com halo claro, mimetizando infecção por citomegalovírus, só que maior do 

que a inclusão deste e com coloração basofílica. Em poucos casos foram 

observadas inclusões características do tipo Cowdry A, sugestivas de 

infecção por vírus do grupo herpes ou adenovírus. 
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4.2 -  TIPO E FREQÜÊNCIA DE VÍRUS 
DETECTADOS PELA MICROSCOPIA 
ELETRÔNICA 

 

 

No grupo de estudo foram encontrados 55,6% (40/72) pacientes 

positivos para vírus na urina pela ME e 8,3% (1/12), no grupo controle.  

O tipo mais comum foi o pertencente à família Poliomaviridae, 

detectado em 65% (26/40) dos casos positivos. Esta família foi caracterizada 

por partículas virais não envelopadas, com morfologia icosaédrica, de 

aparência arredondada, sítio de montagem nuclear, com diâmetro medindo 

em média 36 nm (DP=1,6) (FIGURAS 1 a 7). 

Vírus da família Adenoviridae foram encontrados em 30% (12/40) dos 

casos positivos. Estes eram caracterizados por partículas não envelopadas, 

com morfologia icosaédrica, por vezes de aspecto hexagonal no corte 

ultrafino, sítio de montagem nuclear, com diâmetro medindo em média 64 

nm (DP=2,9nm) (FIGURAS 8 a 14). 

Em 2 pacientes (5%) ambos os tipos de vírus foram detectados na 

mesma amostra de urina, mas em diferentes células. 

O arranjo cristalóide, usual nos vírus com morfologia icosaédrica, foi 

observado em ambos os tipos virais em cinco casos (FIGURAS 6 a 10). Em 

dois casos também foram observadas as formas tubulares características 

dos vírus pertencentes à família Poliomaviridae. 

Usualmente os vírus estavam presentes, em grande quantidade de 

partículas, dentro de células com avançado estado degenerativo, com 
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acentuada perda de cromatina e intensa vacuolização citoplasmática. Não 

raras vezes as células estavam totalmente desprovidas de citoplasma; 

assim, às vezes a detecção foi feita em restos celulares. Em certos casos, 

as partículas virais foram também observadas adsorvidas na superfície 

celular de células nucleadas e hemácias. 

No grupo controle, apenas um paciente (1/12)(8,3%) foi positivo para 

vírus pela ME. Neste caso, o vírus detectado era da família Poliomaviridae. 

No ANEXO A podemos observar o resultado da ME por paciente, 

junto às demais técnicas efetuadas. 
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FIGURA 1: Foto da microscopia eletrônica do sedimento urinário de paciente 
apresentando hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 68 do anexo-A). 
Célula descamativa infectada por vírus da família Poliomaviridae. Inúmeras 
partículas virais (V) ocupam o núcleo (N). Pequenos grumos remanescentes 
de cromatina estão rechaçados para a periferia junto à membrana nuclear 
(setas retas). Citoplasma (C) escasso e degenerado pode ser visto no canto 
inferior e superior direito. Barra = 1 m.  
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 19.200 X) 
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FIGURA 2: Foto da microscopia eletrônica do sedimento urinário com célula 
descamativa infectada por vírus da família Poliomaviridae em outro 
paciente apresentando hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 1 do anexo-
A). Grande aumento mostrando as partículas virais (V), com forma esférica / 
icosaédrica, medindo em torno de 36nm e ocupando o núcleo (N) em meio a 
grumos de heterocromatina (CR). Barra = 100 nm.  
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 192.400X) 
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FIGURA 3: Foto da microscopia eletrônica do sedimento urinário de outro 
paciente apresentando hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 33 do anexo-
A) com célula descamativa infectada por vírus da família Poliomaviridae. 
Numerosas partículas virais (V) ocupam o núcleo (N) (seta vazada) e 
adentram (seta curva cheia) vacúolos nucleares () revestidos por 
membrana. Grumos remanescentes de cromatina são vistos na periferia 
junto à membrana nuclear (seta reta). Pequena porção do citoplasma (C) é 
vista no canto superior direito. Barra = 1 m. 
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 24.400X) 
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FIGURA 4: Foto da microscopia eletrônica de outra célula descamativa do 
sedimento urinário infectada por vírus da família Poliomaviridae, em 
paciente apresentando hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 1 do anexo-
A). As partículas virais (V) justapõem-se e penetram em vacúolos nucleares 
() embrulhadas pela membrana. Grumos remanescentes de 
heterocromatina (CR) são vistos no canto superior direito. Barra = 100 nm. 
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 148.000X) 
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FIGURA 5: Foto da microscopia eletrônica do sedimento urinário de outro 
caso com célula descamativa infectada por vírus da família Poliomaviridae, 
em paciente apresentando hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 26 do 
anexo-A). O detalhe da foto (seta cheia) demonstra como os vacúolos 
nucleares () representam invaginações da membrana nuclear interna, a 
partir da qual os vírus são liberados para as cisternas perinucleares. O 
citoplasma (C) apresenta intenso aspecto vacuolizado degenerativo. Barra = 
500 nm. 
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 40.700X) 
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FIGURA 6: Foto da microscopia eletrônica do sedimento urinário, de 
paciente com hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 68 do anexo-A), 
mostrando célula descamativa infectada por vírus da família 
Poliomaviridae. Centenas de partículas virais (V) ocupam o núcleo (N), em 
arranjo bastante peculiar, cristalóide, fazendo formas geométricas e 
formando grande inclusão nuclear. Citoplasma (C) escasso e degenerado 
pode ser visto no canto inferior, direito e esquerdo, e superior direito. Barra = 
1 m. 
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 31.000X) 
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FIGURA 7: Foto da microscopia eletrônica do sedimento urinário, de 
paciente com hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 68 do anexo-A), 
mostrando célula descamativa infectada por vírus da família 
Poliomaviridae. Outro caso em que centenas de partículas virais (V) 
ocupam o núcleo (N) em arranjo cristalóide peculiar, fazendo formas 
geométricas. No canto superior direito está o limite entre o núcleo e o 
citoplasma (seta reta). Barra = 500 nm. 
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 74.000X) 
 



 
Resultados 41 

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

 
 
 
FIGURA 8: Foto da microscopia eletrônica do sedimento urinário, de 
paciente com hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 13 do anexo-A), 
mostrando célula descamativa infectada por vírus da família Adenoviridae. 
Numerosas partículas virais (V) ocupam o núcleo (N), fazendo arranjo 
cristalóide (canto superior esquerdo). A célula está em desintegração e os 
vírus podem ser vistos também no citoplasma (C), cujo limite com o núcleo 
está apontado pela setas finas. Barra = 1 m. 
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 19.200X) 
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FIGURA 9: Foto da microscopia eletrônica do sedimento urinário, de 
paciente com hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 13 do anexo-A), 
mostrando célula descamativa infectada por vírus da família Adenoviridae. 
Maior aumento da foto anterior, mostrando as partículas virais (V) ocupando 
núcleo (N), fazendo arranjo cristalóide (canto inferior esquerdo). O limite do 
núcleo com o citoplasma está apontado pela seta. Barra = 500 nm. 
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 40.700X) 
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FIGURA 10: Foto da microscopia eletrônica do sedimento urinário, de 
paciente com hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 13 do anexo-A), 
mostrando célula descamativa infectada por vírus da família Adenoviridae. 
Maior aumento da foto anterior, mostrando as partículas virais (V) no arranjo 
cristalóide, com forma icosaédrica, medindo em torno de 64nm, muitas delas 
exibindo o característico aspecto hexagonal do capsídeo do adenovírus em 
corte ultrafino. Barra = 100 nm. 
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 192.400X) 
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FIGURA 11: Foto da microscopia eletrônica do sedimento urinário com 
célula descamativa infectada por vírus da família Adenoviridae, em paciente 
apresentando hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 13 do anexo-A). Maior 
aumento de um setor da figura 8, mostrando a região do limite entre o núcleo 
(N) e o citoplasma (C). As partículas virais (V) no lado citoplasmático (setas 
curtas no rodapé da figura) mostram as mesmas características presentes 
no interior do núcleo, ou seja, não apresentam envelope. Barra = 500 nm. 
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 40.700X) 
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FIGURA 12: Foto da microscopia eletrônica do sedimento urinário de outro 
caso com célula descamativa infectada por vírus da família Adenoviridae, 
em paciente apresentando hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 7 do 
anexo-A). Várias partículas virais (V) misturadas com a heterocromatina (CR) 
no núcleo (N). Barra = 500 nm. 
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 53.200X) 
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FIGURA 13: Foto da microscopia eletrônica do sedimento urinário com 
célula descamativa infectada por vírus da família Adenoviridae, em paciente 
apresentando hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 7 do anexo-A). Maior 
aumento da figura anterior, mostrando as partículas virais (V) misturadas 
com a heterocromatina (CR) no núcleo. Note a variabilidade de maturação 
pela coloração no interior do capsídeo viral. Barra = 100 nm. 
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 53.200X) 
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FIGURA 14: Foto da microscopia eletrônica do sedimento urinário de outro 
caso com célula descamativa infectada por vírus da família Adenoviridae, 
em paciente apresentando hematúria / cistite hemorrágica (Pac. no 46 do 
anexo-A). As partículas virais (V) estão misturadas com a heterocromatina 
(CR) no núcleo. Neste caso a variabilidade de coloração no interior do 
capsídeo viral está mais evidente. No canto inferior direito está o limite entre 
o núcleo e o citoplasma (seta reta). Barra = 500 nm. 
(Acetato de uranila e citrato de chumbo; 40.700X) 
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4.3 -  FATORES ASSOCIADOS À 
MANIFESTAÇÃO DA HEMATÚRIA/ 
CISTITE HEMORRÁGICA  

 

 

A comparação das características dos pacientes do grupo de estudo 

(n=72) e grupo controle (n=12) para verificar sua homogeneidade e 

comparabilidade não mostrou diferenças estatisticamente significantes com 

relação às seguintes características: sexo, doença de base, tipo de 

transplante, regime de condicionamento e a manifestação da DECH 

(TABELA 1). 

A comparação das médias de idade entre ambos os grupos (29,5 

versus 28,8 anos), também não mostrou diferença significante (p= 0,84  

Teste-t).  

Houve diferença estatisticamente significante apenas com relação à 

freqüência de positividade para vírus detectado pela técnica de ME entre os 

grupos de estudo (com H/CH) e controle (sem H/CH) ( p= 0,007, ou seja, 

<0,01). 
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TABELA 1: Características dos pacientes manifestando 
hematúria/ cistite hemorrágica (H/CH) no pós-TMO em 
comparação com o grupo sem H/CH (controle) 

Característica Grupo c/ H/CH 
n (%) 

Controle 
n (%) p (*) 

Sexo    

Masculino 46 (63,9) 9 (75,0)  

Feminino 26 (36,1) 3 (25,0) 0,53 

Doença de Base    

AAG 12 (16,7) 4 (33,3)  

Neoplasias 60 (83,3) 8 (66,7) 0,22 

    
Leucemias Agudas 21 (42,9) 2 (28,6)  

LMC 28 (57,1) 5 (71,4) 0,68 

Tipo de TMO    

Alogênico 66 (91,7) 10 (83,3)  

Autoplástico 6 (8,3) 2 (16,7) 0,31 

Condicionamento    

BUMEL 40 (58,8) 7 (63,6)  

Com CIC 28 (41,2) 4 (36,4) 1,00 

    
BU1CIC 12 (70,6) 2 (100,0)  

BU4CIC 5 (29,4)         1,00 

DECH    

Sim 48 (68,1) 6 (50,0)  

Não 22 (31,9) 6 (50,0) 0,32 

Vírus pela ME    

Sim 40 (55,6%) 1 (8,3%)  

Não 32 (44,4%) 11 (91,7%) <0,01 
Abreviações: AAG – Anemia aplástica grave; Neoplasias – inclui as demais doença no grupo; 
Leucemias agudas – inclui os casos de leucemia mielóide e linfóide aguda, síndrome mielodisplástica 
e leucemia aguda bifenotípica; LMC – Leucemia mielóide crônica; BUMEL – regime de 
condicionamento utilizando bussulfano 4 mg/kg v.o. em doses diárias divididas em 4 por 4 dias (dose 
total 16mg/kg) e melfalano 140 mg/m2 e.v. por 1dia; Com CIC – inclui os protocolos de 
condicionamento utilizando ciclofosfamida 50 mg/kg e.v. em dose única diária por 4 dias (dose total 
200mg/kg), com ou sem a associação de bussulfano ou irradiação corporal total. BU1CIC – 
bussulfano por 1 dia com ciclofosfamida na dose acima; BU4CIC – bussulfano por 4 dias e 
ciclofosfamida na dose acima; DECH – doença enxerto contra hospedeiro aguda ( grau I a IV) ou 
crônica extensa progressiva; ME – microscopia eletrônica.               (*) Teste exato de Fisher. 



 
Resultados 50 

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

4.4 -  FATORES ASSOCIADOS À PRESENÇA 
DE VÍRUS  

 

 

Os resultados referentes aos testes de associação da análise 

univariada entre as variáveis encontram-se representados na TABELA 2. 

No grupo de estudo, representado pelos 72 pacientes com 

manifestação da H/CH, não houve diferença estatisticamente significante 

com relação à positividade para vírus pela ME e o sexo (p=0,98), tipo de 

transplante realizado (alogênico ou autoplástico) (p=0,18), regime de 

condicionamento utilizado (BUMEL ou com CIC) (p=0,71), grau de gravidade 

da H/CH (micro ou macroscópica) (p=0,25) e o tempo de duração da H/CH 

(categorizado em menor ou igual e maior do que 7 dias) (p=0,92) (veja o 

GRÁFICO 1). 

Foi testada a associação entre a positividade viral e a distribuição 

etária em tercis, com 24 pacientes em cada grupo, e esta ficou no limite da 

significância (p=0,06), com 70,8% dos pacientes com vírus positivo na urina 

na faixa acima dos 35 anos. 

Com relação à doença de base não houve associação entre estas e a 

positividade viral (p=0,18). Entretanto, chama a atenção a freqüência de 

positividade viral de 83,3% nos pacientes com diagnóstico prévio de 

leucemia mielóide aguda (LMA).  
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TABELA 2: Análise univariada dos fatores associados à 
presença de vírus detectado na urina pela microscopia eletrônica 
Variável Técnica de ME   

 Vírus – 
n(%) 

Vírus + 
n(%) 

Total 
n(%) p (*) 

sexo     
Masculino 21 (45,7) 25 (54,3) 46 (63,9)  

feminino 11 (42,3) 15 (57,7) 26 (36,1) 0,98 
Idade (anos)     

Até 22,0 10 (41,7) 14 (58,3) 24 (33,3)  

22,1 a 34,9 15 (62,5) 9 (37,5) 24 (33,3)  
35 ou mais 7 (29,2) 17 (70,8) 24 (33,3) 0,06 

Doença de Base     
LMC 15 (53,6) 13 (46,4) 28 (38,9)  

AAG 6 (50,0) 6 (50,0) 12 (16,7)  

LMA 2 (16,7) 10 (83,3) 12 (16,7)  

Outras Neoplasias 9 (45,0) 11 (55,0) 20 (27,8) 0,18 
Tipo de TMO     

Alogênico 28 (38,9) 38 (52,8) 66 (91,7)  
Autoplástico 4 (5,6) 2 (2,8) 6   (8,3) 0,39 

Condicionamento     
BUMEL 17 (25) 23 (33,8) 40 (58,8)  

Com CIC 14 (20,6) 14 (20,6) 28 (41,2) 0,71 
DECH     

Não (grau 0 + Auto) 14 (20) 8 (11,4) 22 (31,4)  

Sim (grau I-IV + CE) 17 (24,3) 31 (44,3) 48 (68,6) 0,05 
Grau de H/CH     

Macroscópica 20 (27,8) 31(43,1) 51 (70,8)  
Microscópica 12 (16,7) 9 (12,5) 21 (29,2) 0,25 

Dia + de Início da H/CH     
< ou = +21 6 (8,3) 1 (1,4) 7   (9,7)  

 > +21 26 (36,1) 39 (54,2) 65 (90,3) 0,04 
Duração da H/CH     

< ou = 7 dias 9 (14,1) 10 (15,6) 19 (29,7)  

> 7 dias  20 (31,3) 25 (39,1) 45 (70,3) 1,00 

Abreviações: LMC – Leucemia mielóide crônica; AAG – Anemia aplástica grave; LMA – 
Leucemia mielóide aguda; Outras Neoplasias – inclui as demais doenças no grupo; 
BUMEL – regime de condicionamento utilizando bussulfano 4 mg/kg v.o. em doses diárias 
divididas em 4 por 4 dias (dose total 16mg/kg) e melfalano 140 mg/m2 e.v. por 1dia; Com 
CIC – inclui os protocolos de condicionamento utilizando ciclofosfamida 50 mg/kg e.v. em 
dose única diária por 4 dias (dose total 200mg/kg), com ou sem a associação de bussulfano 
ou irradiação corporal total.; DECH – doença enxerto contra hospedeiro aguda ( grau I a IV) 
ou crônica extensa progressiva; Auto – TMO autoplástico; CE – DECH crônica extensa 
progressiva; ME – microscopia eletrônica. (*)Qui-quadrado ou teste exato de Fisher. 
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O tempo de duração da H/CH (categorizado em menor ou igual e 

maior do que 7 dias) e a positividade viral não mostraram associação 

(p=0,92) (GRÁFICO 1).  

 

A duração da H/CH foi maior ou igual a 7 dias e menor ou igual a 30 

dias em 60% dos pacientes em ambos os grupos, positivo e negativo para 

vírus, com uma média de duração de 21 dias (DP de 21,4 dias; mínimo de 1  

e máximo de 99 dias).  

GRÁFICO 1: Distribuição dos pacientes segundo a 
positividade viral e a duração da hematúria / cistite 

hemorrágica 
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Houve associação entre a positividade viral e o fato do paciente 

apresentar DECH aguda, de qualquer grau, ou crônica (p=0,05), sendo que 

55/72 dos pacientes (76%) manifestaram a H/CH no período compreendido 

entre o dia +22 e +100 pós-TMO (período de DECH aguda). 

A distribuição dos pacientes com H/CH segundo o dia+ pós-TMO e a 

positividade viral na urina pela ME é exibida no GRÁFICO 2. 

 

 
 

GRÁFICO 2: Distribuição dos 
pacientes segundo a positividade 

viral na ME e o dia+ pós-TMO 
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Houve também associação entre a positividade viral e início tardio da 

H/CH (p=0,04). Em 65 pacientes (90,3%) a H/CH iniciou-se após o dia +21 

(início tardio), com 54,2% (39/65) dos pacientes apresentando positividade 

para vírus na urina; esta freqüência foi significantemente maior (p=0,04).  

 

Empregando-se a análise multivariada dos dados, obtivemos que: um 

paciente com leucemia mielóide aguda (LMA) tem 6,49 vezes a chance de 

ter o vírus, quando comparado com um paciente com leucemia mielóide 

crônica (LMC); e um paciente com qualquer grau de DECH tem 3,86 vezes a 

chance da presença de vírus quando comparado com um paciente sem 

DECH (TABELA 3).  

 

TABELA 3: Análise múltipla dos fatores associados à 
presença de vírus detectado na urina pela microscopia 
eletrônica 

Variável Categoria OR 
(ajustada) 

IC 95% 
(OR ajust.) 

Doença de 
base 

   

 LMC 1,00 (Referência)  
 AAG 2,00 [0,44; 9,11] 
 LMA 6,49 [1,08; 38,98] 
 Outras Neoplasias 1,89 [0,55; 6,52] 

DECH    
 não 1,00 (Referência)  
 Sim 3,86 [1,23; 12,10] 

Teste de Hosmer-Lemershow goodness of fit: p=0,95; OR= “odds ratio”ou 
razão de chance; IC= intervalo de confiança 
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4.5 -  ASSOCIAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DA 
DECH E O GRAU DE GRAVIDADE DA 
H/CH 

 

 

A gravidade da H/CH não se associou à positividade viral, mas 39 

(55,7%) pacientes com H/CH macroscópica apresentavam DECH e esta 

associação foi significante (p=0,04) (TABELA 4). 

 

 
TABELA 4: Associação entre a doença enxerto-contra-
hospedeiro (DECH) e o grau da hematúria / cistite 
hemorrágica (H/CH)  

 Grau de H/CH   

Variável Macroscópica 
n (%) 

Microscópica 
n (%) Total p (*) 

DECH**     

Não 12 (17,1) 10 (14,3) 22  

Sim 39 (55,7) 9 (12,9) 48 0.04 

Total 51 19 70  
(*) Teste do Qui-quadrado 
** 2 pacientes sem dados disponíveis. 

 

 

Em nossos pacientes, para descrever melhor a dimensão desta 

morbidade, a apresentação da H/CH foi macroscópica, com ou sem 

coágulos sangüíneos e disúria, em 70,8% (51/72) dos pacientes e 

microscópica em 29,2% (21/72).  

Nove pacientes (9/72 – 12,5%) do grupo de H/CH macroscópica 

apresentaram sangramento urinário grave, manifestando instabilidade 
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hemodinâmica, choque hipovolêmico, queda de hematócrito e considerável 

aumento das necessidades de transfusão de sangue total e plaquetas.  

Destes pacientes com H/CH grave, 5 apresentaram obstrução em 

algum ponto do trato urinário e em 4 deles foi necessária a intervenção 

cirúrgica para solucionar a complicação (2 cistostomias e 1 nefrostomia para 

retirada de coágulos, 1 nefrectomia total e 1 instalação de Duplo “J”). Em 1 

paciente foi realizada a instilação intravesical de formalina na tentativa de 

controlar o sangramento. Sete destes pacientes com forma grave de H/CH 

(7/9 – 78%), foram positivos para vírus (4 para Poliomaviridae/polioma e 3 

para adenovírus). 

Quatro dos pacientes com H/CH em forma grave faleceram tendo esta 

morbidade diretamente relacionada à causa do óbito. Duas autópsias destes 

casos demonstraram a presença de nefrite túbulo-intersticial necrosante 

causada por adenovírus.  

Quatro outros pacientes foram submetidos à biópsia de bexiga 

urinária, nas quais o resultado foi inconclusivo para presença de vírus, em 

razão da total perda do epitélio transicional de revestimento, sítio de 

predileção viral, deixando apenas a submucosa edematosa e hemorrágica. 
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4.6 -  ACHADOS DAS DEMAIS TÉCNICAS DE 
PESQUISA VIRAL — IMUNOCITOQUÍMICA 
E CULTURA — JUNTO À MICROSCOPIA 
ELETRÔNICA NO GRUPO DE ESTUDO  

 

 

No subgrupo de pacientes positivos para família Poliomaviridae 

(26/40) pela ME, a pesquisa imunocitoquímica com anticorpo contra 

poliomavírus JCBK foi realizada em 6 pacientes. Esta reação anticorpo-

específica confirmou o diagnóstico de poliomavírus em 5 dos casos. Neste 

mesmo subgrupo, a imunocitoquímica com anticorpo-específico contra 

adenovírus foi empregada em 14 pacientes, sendo positiva em 2 casos. As 

culturas realizadas em 8 pacientes neste subgrupo positivo para a família 

Poliomaviridae pela ME foram todas negativas para este tipo de vírus, mas 

houve um caso positivo para adenovírus neste grupo. Assim, a associação 

das técnicas diagnosticou 26 pacientes com infecção por vírus da família 

Poliomaviridae e a concomitância de infecção por ADV em 3 pacientes neste 

subgrupo. 

No subgrupo de pacientes positivos pela ME para a família 

Adenoviridae (12/40), a pesquisa imunocitoquímica anticorpo-específica 

contra adenovírus foi realizada em 6 das amostras, confirmando o 

diagnóstico de adenovírus em 3 delas. Em apenas 1 caso neste grupo foi 

realizada pesquisa imunocitoquímica para poliomavírus, e esta foi negativa. 

As culturas virais, neste subgrupo com ME positiva para a família 

Adenoviridae, foram efetuadas em 6 pacientes, confirmando o diagnóstico 
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de adenovírus em 4 casos. Nas duas restantes, uma identificou 

citomegalovírus (CMV) e a outra foi negativa. 

No subgrupo de pacientes com H/CH, cuja pesquisa viral por ME foi 

negativa (32 casos), a imunocitoquímica empregada em 17 casos (13 deles 

contra adenovírus e 3 contra poliomavírus), demonstrou adicionalmente mais 

quatro pacientes com urina positiva para vírus (1 para adenovírus e 3 para 

poliomavírus JCBK). Nestes casos o número de células positivas nas 

lâminas de imunocitoquímica era escasso, e além disso nestes casos a ME 

exibia baixa representatividade, caracterizada por material paucicelular. 

Todas as culturas realizadas nos casos com ME negativa (10/32) resultaram 

negativas. 

A associação das técnicas de detecção viral (ME, imunocitoquímica e 

cultura), evidenciou no total 44 pacientes com H/CH positivos para vírus, 26 

deles com Poliomaviridae/ poliomavírus, 12 com adenovírus, 5 com a 

associação de adenovírus e Poliomaviridae/poliomavírus e 1 com 

adenovírus e CMV na urina. 

 

A TABELA 5 mostra os resultados de pesquisa obtidos pelas três 

técnicas de detecção viral (ME, imunocitoquímica e cultura). 

 

 

 

 

 



 
Resultados 59 

__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

TABELA 5: Resultado das três técnicas de detecção viral 
(microscopia eletrônica, imunocitoquímica e cultura) 
utilizadas nos pacientes apresentando hematúria/ cistite 
hemorrágica 

 ME Imunocitoquímica Cultura 
Diagnóstico n Poliomavírus  

n+/total realizado 
Adenovírus 
 n+/total realizado 

n+/total realizado 
outro resultado 

Poliomaviridae 26 
5/6 (83%) 
(20 NR) 
 

2/14  
(12 NR) 
 

0/8 (0%) 
1 ADV+ 
(18 NR) 
 

Adenoviridae 12 0/1 
(11 NR) 

3/6 (50%) 
(6 NR) 
 

4/6 (68%) 
1 CMV+ 
(6 NR) 
 

Ambos vírus 2 (2 NR) 
0/1  
(1 NR) 
 

(2 NR) 

Negativo 32 
3/3  
(29 NR) 

1/13  
(19 NR) 

0/10  
(22 NR) 

Total realizado 72 10 34 24 

Abreviações: NR - não realizado; ME - microscopia eletrônica 

 

 

A associação das técnicas de diagnóstico para adenovírus 

empregadas nos 72 pacientes com H/CH resultou num total de 18 casos 

positivos para adenovírus (14 pela ME, 3 pela ICQ e 1 pela cultura) e a ME 

fez esse diagnóstico em 78% dos pacientes. Já para a família do 

poliomavírus, foi de 31 o total de casos positivos (28 pela ME, 3 pela ICQ e 

zero pela cultura), com a ME fazendo o diagnóstico em 90% dos casos, o 

que foi considerado como excelente desempenho em relação às demais 

técnicas utilizadas. 

Em relação à ME, a sensibilidade da imunocitoquímica para o 

poliomavírus foi de 83%. A cultura viral, nos moldes realizados, apresentou 
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sensibilidade de 0% (zero) para o poliomavírus. Para o adenovírus, a 

sensibilidade da imunocitoquímica foi de 50% e a cultura viral apresentou 

sensibilidade de 68%.  

Os três casos que foram positivos para poliomavírus na 

imunocitoquímica e negativos na ME, eram representados por escasso 

material na ME. O caso em que a imunocitoquímica resultou positiva para 

adenovírus e foi negativo no material da ME, teve a lâmina revisada e 

poderia ser interpretado como caso duvidoso ou inconclusivo. 
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5 - DISCUSSÃO  
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5.1- INCIDÊNCIA DA H/CH 
 

 

A incidência de H/CH pós-TMO no Programa de Transplante de 

Medula Óssea do InCor-HCFMUSP foi de 22% (90/402 pacientes). Esta cifra 

é considerada alta, mas está entre as taxas verificadas na literatura que 

variam de 6,5 a 68% no pós-TMO (15,78). Esta ampla variação de freqüência 

poderia ser explicada, ao menos em parte, pelo resultado de diferentes 

protocolos de regime de condicionamento pré-infusão medular e de profilaxia 

da agressão secundária ao trato urinário, ou diferentes populações 

estudadas com características particulares como idade, doença de base, tipo 

de transplante, entre outras. 

 

 

 

5.2 -  O CONDICIONAMENTO UTILIZADO  

 

 

A ciclofosfamida tem reconhecida ação agressiva à mucosa do trato 

urinário devido à ação da acroleína (47,60), substância que resulta de sua 

metabolização hepática e é excretada pelas vias urinárias. O bussulfano 

também é responsabilizado numa menor proporção pela ocorrência da H/CH 

pós-TMO. Para ambas as drogas essa associação fica nítida quando há 

relação temporal entre sua utilização e o aparecimento da H/CH. Tal fato 
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torna difícil de explicar o surgimento das H/CH tardias apenas como um 

efeito tóxico das drogas.  

Na literatura o protocolo BUMEL, que surgiu como uma alternativa 

aos efeitos tóxicos da utilização da ciclofosfamida, tem mostrado uma 

adequada atividade antitumoral e baixíssima (próximo de zero ou zero) 

incidência de H/CH em transplantes autoplásticos (50,52,74,82). Para 

transplantes alogênicos condicionados com BUMEL, o aparecimento da 

H/CH é maior, sugerindo a existência de outros fatores ligados à H/CH que 

não as drogas (50,52,74,82). Um dos fatores possivelmente ligados a isso 

poderia ser representado pela DECH do TMO alogênico e talvez pela 

infecção viral. Mas não há estudos com o protocolo BUMEL abordando 

especificamente a H/CH e suas características, mas apenas como um dos 

itens para avaliar a toxicidade. 

Na presente casuística, o protocolo de condicionamento BUMEL foi 

utilizado na maior parte dos pacientes com e sem H/CH (55,6% e 58,3%, 

respectivamente) e não mostrou associação com a ocorrência da H/CH.  

Considerando-se apenas o grupo de pacientes com H/CH, não houve 

também associação do condicionamento empregado com a manifestação 

precoce ou tardia (após o dia +21) da H/CH. A maior parte dos casos 

ocorreu tardiamente, sugerindo um fator etiológico diferente das drogas 

envolvido no desenvolvimento da H/CH.  
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5.3 -  UTILIZAÇÃO DA ME NA DETECÇÃO VIRAL 

 

 

A importância da utilização desta técnica de ME em corte ultrafino 

para detecção de vírus na urina já foi anteriormente demonstrada 

(3,24,32,36,37,63), mas utilizada em pequenas casuísticas de pacientes 

submetidos a TMO, e apenas como comprobatório quanto à presença de 

vírus, complementando a outras técnicas empregadas.  

Neste trabalho a ME foi empregada de forma sistemática em 

pacientes submetidos consecutivamente a TMO que manifestaram H/CH 

para obter uma freqüência fidedigna do envolvimento viral em tal ocorrência 

e efetuar o diagnóstico de H/CH associada a vírus.  

No sentido de evitar resultados falso-negativos com a ME, nós 

usamos um concentrado celular obtido por ultracentrifugação da amostra de 

urina e pesquisamos todos os campos representados na tela de ME.  

Esta técnica suplantou a reconhecida dificuldade de detecção dos 

vírus da família Poliomaviridae (5,8,33), que não apresentam crescimento em 

culturas de rotina, e as dificuldades em padronização de técnicas de 

detecção de antígenos e de ácidos nucléicos virais, nas quais deve-se ter 

em mente o agente a ser procurado.  

Os vírus, como agentes que sobrevivem à morte da célula hospedeira 

para a partir dela atingirem novas células, apresentaram-se em razoável 

preservação estruturalmente, mesmo em células parasitadas com avançado 

estado degenerativo. Isto representou uma grande vantagem da ME sobre a 
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imunocitoquímica, pois os vírus foram detectados com certa facilidade e 

confiança, através de sua visibilização direta.  

A imunocitoquímica neste tipo de material — hemorrágico e com 

células em avançado estado degenerativo — apresenta propensão para 

impregnação de fundo e ligações inespecíficas do anticorpo, favorecendo 

resultados falso positivos.  

Com relação à cultura, houve bom desempenho para a detecção de 

adenovírus, mas o mesmo não sucedeu com o diagnóstico de poliomavírus, 

demonstrando a reconhecida dificuldade técnica no seu cultivo. Neste 

particular, a ME foi ímpar no diagnóstico dos vírus da família Poliomaviridae 

em nossa casuística. 

A ME, pelo bom desempenho demonstrado, revelou-se um método 

confiável para o diagnóstico de H/CH associada a vírus no pós-TMO. Esta 

técnica fez 90% dos diagnósticos de vírus da família dos poliomavírus e 77% 

dos casos de ADV. Entretanto, a positividade dependeu da concentração de 

células nucleadas nas amostras, o que foi avaliado apenas de forma 

semiquantitativa (presença de muitas, poucas ou escassas células e restos 

celulares). O número de casos da ME considerados falso-negativos foi 

pequeno e estes devem estar ligados a uma questão intrínseca da técnica, 

na qual é analisada uma menor quantidade de células em comparação ao 

observado nas lâminas de citocentrifugado. Entretanto, muitas vezes só 

após analisar a amostra na ME é que houve mais segurança na 

interpretação da imunocitoquímica.  
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Não foi realizada nenhuma forma de quantificação objetiva com 

relação ao número de células e de partículas virais nas amostras, que talvez 

pudesse fornecer dados referentes ao grau de infecção e outras associações 

relativas à apresentação clínica da H/CH.  

Assim sendo, a pesquisa viral por ME mostrou-se um recurso 

bastante eficiente na demonstração da positividade viral em urina de 

pacientes manifestando H/CH. Os dados aqui apresentados mostram sua 

importância e sugerem que esta técnica seja incluída na bateria de técnicas 

de investigação da possível etiologia viral da H/CH no pós-TMO.  

Uma modificação técnica (por exemplo, a troca da resina de inclusão, 

técnica de processamento rápido) (27) será futuramente testada para 

otimização do tempo de demora dos resultados do exame, que foi de 4 dias 

em média.  

 

 

 

5.4 -  A HEMATÚRIA/ CISTITE HEMORRÁGICA, 
OS VÍRUS E FATORES ASSOCIADOS 

 

 

Nosso estudo foi realizado principalmente para avaliar a ME como um 

recurso técnico para abordagem da possível etiologia viral na H/CH 

ocorrendo em pacientes submetidos a TMO. Assim, utilizando a técnica de 

ME, encontramos positividade para vírus na urina 55,6% dos pacientes, com 

H/CH no pós-TMO. Houve apenas dois tipos de vírus: 65% da família 
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Poliomaviridae, à qual pertencem os poliomavírus, 30% da família 

Adenoviridae e 5% com a presença dos dois tipos.  

Os vírus principais envolvidos na H/CH, segundo documentação da 

literatura, são adenovírus e poliomavírus, ambos uroteliotróficos e de alta 

prevalência na população mundial. (2,3,4,5,22,23,55,69). 

Como um subproduto deste trabalho, verificamos uma associação da 

H/CH com a presença de vírus (p<0,01), agrupando os dois tipos detectados 

e utilizando um grupo comparável de pacientes sem H/CH.  

Arthur e col em 1986 (4) também encontraram associação entre vírus e 

a H/CH, monitorando por ELISA e hibridização de DNA, prospectivamente, a 

excreção urinária apenas do poliomavírus (vírus BK) em 55 pacientes 

submetidos ao TMO, concluindo que a reativação do vírus pode explicar 

uma boa parte das H/CH de início tardio e longa duração no pós-TMO. A 

longa duração, igualmente aqui definida como maior que 7 dias, não se 

mostrou associada com a positividade viral no presente trabalho. 

Questiona-se se os vírus representariam apenas um co-fator 

associado à DECH (8,11,20,25), uma vez que a H/CH ocorreria em maior 

número nos transplantes alogênicos. A reativação do poliomavírus é 

registrada em torno de 55% em imunocomprometidos (12,14,51,59,63,77), mas 

também ocorre em mulheres grávidas (21). No caso do adenovírus é relatado 

como raro patógeno na H/CH (0 a 5% dos pacientes) (23), mas ele 

isoladamente em nossa casuística representou 30% dos casos. 

O imunocomprometimento e a atuação da DECH tornam os 

transplantados de medula óssea susceptíveis a uma série de eventos 
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infecciosos, tanto por agentes do meio quanto por reativação de infecções 

latentes. Por tal razão, a DECH deve entrar sempre na avaliação quando se 

quer estudar os eventos infecciosos nessa população.  

Verificamos associação entre a positividade viral com a manifestação 

da DECH em qualquer grau, tanto na análise univariada quanto multivariada. 

A presença de células infectadas por vírus, que sinalizam a infecção em sua 

membrana, provavelmente aumentam a exposição de aloantígenos talvez 

assim induzindo uma maior agressão pela DECH. Talvez por isso também a 

DECH tenha se associado ao grau de gravidade macroscópico da H/CH 

(p=0,04), como um mecanismo de agressão epitelial direta. 

Neste trabalho foi considerado o dia+ 21 (3 semanas) pós-TMO como 

a data limite para a categorização em H/CH precoce e tardia. Isto foi 

baseado em dados de estudos de autópsia e biópsia que mostram o período 

de 3 semanas como o necessário para a restauração dos tecidos, trato 

gastrointestinal e pele, dos efeitos do regime de condicionamento (53,71).  

Em análise univariada a positividade viral associou-se com a H/CH de 

início tardio (após o dia + 21), mas perdeu significância em análise 

multivariada. Isto talvez indique uma relação com a DECH que ocorre a 

partir deste período, a qual através da sua atuação no sistema imune e/ou o 

seu tratamento deve ter importância na reativação viral, ou talvez esteja em 

função do número de casos estudados.  

A H/CH na casuística aqui apresentada caracterizou-se como uma 

complicação predominantemente do período entre o dia +21 até o dia +100, 

com 76% dos pacientes dentro deste período. Nesta fase em princípio já 
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houve resolução da agressão quimioterápica e a “pega” (ou enxertia) 

medular já se estabeleceu, com o paciente ingressando no período de 

DECH aguda. 

Nenhum outro tipo de vírus foi identificado juntando-se todas as 

técnicas realizadas nos 72 pacientes, exceto por um paciente manifestando 

hematúria microscópica que apresentou cultura viral positiva para 

citomegalovírus, cujo exame à ME detectou a presença de ADV. 

Citomegalovírus é raramente considerado como relacionado com H/CH (73), 

apesar da virúria por CMV ser freqüentemente constatada (37). 

A alta freqüência de pacientes com LMA como doença de base e 

H/CH associada a vírus (83,3%), apresentou diferença significante em 

relação ao observado para os pacientes com LMC. Este fato deve estar 

relacionado ao tratamento prévio ao TMO para estas duas doenças, uma 

vez que os pacientes com LMC recebem apenas hidroxiuréia e a LMA, 

quimioterapia mais agressiva, tendo assim maior comprometimento do 

sistema imune.  

Não foi averiguada a sorologia prévia destes pacientes para tais vírus, 

mas por dados previamente relatados na literatura, estes vírus muito 

provavelmente representam reativação da infecção latente, uma vez que os 

vírus encontrados, adenovírus e poliomavírus apresentam alta prevalência 

na população geral.  

E finalmente, com a finalidade de obter respostas para entender o 

significado da presença de vírus na urina de pacientes com H/CH, 

desenhamos este trabalho baseado na técnica de microscopia eletrônica, 
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método morfológico clássico de detecção viral. Vimos então que este 

método foi útil, detectando 55,6% dos pacientes com presença de vírus 

manifestando a H/CH. Nossa intenção a partir daqui é otimizar o tempo 

despendido pela ME para chegar ao resultado, através da utilização de 

técnicas de processamento rápido (27), e que a ME represente o ponto de 

partida para padronização de técnicas de biologia molecular. 
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6 - CONCLUSÕES 
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1. A incidência de hematúria / cistite hemorrágica pós-transplante de 

medula óssea foi de 22% (90/402 pacientes no período de Julho de 1991 

a Agosto de 1999).  

 
2. A manifestação da hematúria / cistite hemorrágica pós-transplante de 

medula óssea está associada à infecção por vírus de células do trato 

urinário (p<0,01). 

 
3. A família Poliomaviridae e a família Adenoviridae são os dois tipos de 

vírus relacionados ao desenvolvimento da hematúria / cistite hemorrágica 

pós-transplante de medula óssea, com os poliomavírus sendo o principal 

agente. 

 
4. Esta infecção provavelmente representa reativação de vírus latente no 

trato urinário, pois ambos os tipos detectados (poliomavírus e 

adenovírus) são uroteliotróficos e de alta prevalência nas populações do 

mundo. 

 
5. A hematúria / cistite hemorrágica na casuística aqui apresentada 

caracterizou-se como uma complicação predominantemente do período 

entre o dia +21 até o dia +100, distante do regime de condicionamento, 

reforçando o potencial papel dos vírus e da doença enxerto-contra-

hospedeiro no seu desenvolvimento. 

 
6. Na análise univariada, a presença de vírus associou-se à manifestação 

da doença enxerto-contra-hospedeiro aguda, em qualquer grau, ou 

crônica, e ao início tardio (dia+ >21) da hematúria / cistite hemorrágica, 
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porém o efeito desta última variável mostrou-se não independente na 

análise multivariada. 

 
7. Foram fatores independentemente associados à presença de vírus:  

(a) a leucemia mielóide aguda (OR= 6,49), talvez pelo maior 

comprometimento do sistema imune destes pacientes que recebem 

tratamento mais agressivo quando comparado ao da leucemia 

mielóide crônica 

(b)  a presença da doença enxerto-contra-hospedeiro (OR= 3,86), que 

reconhecidamente predispõe a infecções e apresentaria um papel na 

reativação viral. 

 
8. O grau de hematúria/cistite hemorrágica (apresentação macroscópica) 

está associado à manifestação da doença enxerto-contra-hospedeiro 

(p=0,04), que por mecanismo ainda não esclarecido contribuí para sua 

gravidade, talvez pela ação de agressão direta do urotélio. 

 
9. A realização da microscopia eletrônica da urina foi de fundamental 

importância para o diagnóstico dos vírus da família Poliomaviridae, que 

apresentam reconhecida dificuldade no crescimento em cultura.  

 
10. A microscopia eletrônica representa um método confiável e eficaz na 

detecção de vírus em urina de pacientes submetidos a transplante de 

medula óssea com manifestação de hematúria/cistite hemorrágica, 

devendo ser parte integrante da bateria de investigação etiológica em tal 

condição. 
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