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Resumo 

 

 

Carraro RM. Achados histopatológicos em biópsias transbrônquicas dos 
pacientes transplantados de pulmão com e sem o diagnóstico da doença do 
refluxo gastroesofágico determinado por pHmetria esofágica [tese]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

Introdução: A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) já foi 
demonstrada com um fator de risco para desenvolvimento de complicações 
no transplantado pulmonar, sobretudo da disfunção crônica do enxerto 
pulmonar (DCE), que representa a principal causa de mortalidade no período 
pós-operatório tardio. No entanto ainda faltam informações na literatura 
sobre os possíveis mecanismos mediadores da lesão do enxerto e padrões 
histomorfológicos correlacionados. O estudo desses padrões histológicos 
pode nos fornecer dados que identifiquem pacientes com diagnóstico de 
DRGE com risco elevado para o desenvolvimento de DCE. Objetivos: O 
objetivo principal desse estudo é descrever e comparar os achados 
histopatológicos encontrados nas biópsias de pacientes transplantados de 
pulmão, diferentes de rejeição celular aguda, de acordo com o diagnóstico 
da DRGE pelo exame de pHmetria esofágica de 24 horas. Métodos: Em 
uma coorte retrospectiva foram incluídos os pacientes submetidos a 
transplante pulmonar no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 
FMUSP no período de setembro de 2003 a agosto de 2018, que realizaram 
estudo funcional esofágico com pHmetria de 24 horas. Critérios de exclusão 
definidos como menos de 1 ano de sobrevida após a cirurgia ou dados 
insuficientes em prontuário. Variáveis demográficas, exames de função 
pulmonar, diagnóstico de rejeição celular aguda (RCA) e culturas de lavado 
broncoalveolar (LBA) foram coletados em prontuário. Todas as biópsias 
disponíveis no arquivo do serviço de Patologia da FMUSP foram revisadas 
para achados inflamatórios considerados inespecíficos diferentes de RCA. A 
frequência dos achados histológicos presentes nos grupos separados de 
acordo com a presença ou ausência de DRGE foram correlacionados com 
parâmetros clínicos, incluindo RCA, culturas de LBA, função pulmonar e 
diagnóstico de DCE. Para todas as análises estatísticas foi considerado 
significante valor de p < 0,05. Resultados: Foram realizados 281 
transplantes no período, destes 42 apresentavam critérios de inclusão, e 2 
foram excluídos por tempo de seguimento inferior a 1 ano pós-operatório. Do 
total de 40 pacientes, vinte e sete foram do grupo DRGE presente (casos) e 
13 do grupo DRGE ausente (controles). Um total de 209 biópsias, sendo 143 
em 23 casos e 66 em 11 controles, estavam disponíveis para análise. 
Achados inflamatórios sem etiologia específica foram observados em mais 
de 60% das lâminas revisadas em ambos os grupos. Edema de submucosa 
brônquica foi mais frequente nos pacientes com DRGE presente (p=0,044), 
enquanto erosão de mucosa brônquica nos controles (P=0,047). Culturas 
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                               q                  G          (  ≤ 
0,017), e não houve diferença quanto a RCA ou DCE entre os grupos. 
Conclusão: Os resultados sugerem uma nova percepção diagnóstica da 
DRGE para acompanhamento dos pacientes transplantados, e trazem pela 
primeira vez uma avaliação histológica ampla com enfoque em possíveis 
alterações associadas à lesão do enxerto pela doença. 

Descritores: Transplante de pulmão; Biópsia transbrônquica; Inflamação; 
Refluxo gastroesofágico; Disfunção crônica do enxerto; Bronquiolite 
obliterante. 
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Abstract 

 

 

Carraro RM. Histopathological findings in transbronchial biopsies of lung 
transplanted patients according to the diagnosis of gastroesophageal reflux 
disease by 24-hour esophageal pH monitoring [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

Introduction: Gastroesophageal reflux disease (GERD) has already been 
shown to be a risk factor for the development of complications in lung 
transplant recipients, especially chronic lung allograft dysfunction (CLAD), 
which represents the main cause of mortality in the late postoperative period. 
However, there is still a lack of information in the literature about the possible 
mediating mechanisms of graft injury and correlated histomorphological 
patterns. The study of these histological patterns can provide us with data 
that identify patients diagnosed with GERD at high risk for the development 
of DCE. Objectives: The main objective of this study is to describe and 
compare the histopathological findings in the biopsies of lung transplant 
recipients, different from acute cellular rejection (ACR), according to the 
diagnosis of GERD by 24-hour esophageal pH monitoring. Methods: In a 
retrospective cohort, patients who underwent lung transplantation at the 
Instituto do Coração of Hospital das Clínicas da FMUSP from September 
2003 to August 2018, who had an esophageal functional study with 24-hour 
pH monitoring, were included. Exclusion criteria defined as less than 1 year 
of survival after surgery or insufficient data in medical records. Demographic 
variables, pulmonary function tests, diagnosis of acute cellular rejection 
(ACR) and bronchoalveolar lavage (BAL) cultures were collected from 
medical records. All biopsies available in the FMUSP Pathology service file 
were reviewed for nonspecific inflammatory findings. The frequency of 
histological findings presented in the groups separated according to the 
presence or absence of GERD was correlated with clinical parameters, 
including ACR, BAL cultures, lung function, and CLAD diagnosis. For all 
statistical analyses, p < 0.05 was considered significant. Results: A total of 
281 transplants were performed in the period, of which 42 met the inclusion 
criteria, and 2 were excluded for a follow-up period of less than 1 year after 
the procedure. Of the total of 40 patients, twenty-seven were from the GERD 
group present (cases) and 13 from the GERD group absent (controls). A total 
of 209 biopsies, 143 in 23 cases and 66 in 11 controls, were available for 
analysis. Inflammatory findings with no specific etiology were observed in 
more than 60% of slides reviewed in both groups. Bronchial submucosal 
edema was more frequent in patients with present GERD group (p=0.044), 
while bronchial mucosal erosion was more frequent in controls (P=0.047). 
Positive cultures in BAL were more frequent in the abse   G          (  ≤ 
0.017), and there was no difference in ACR or CLAD between the groups. 
Conclusion: The results suggest a new diagnostic perception of GERD for 
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the follow-up of transplanted patients, and for the first time bring a broad 
histological evaluation with a focus on possible changes associated with graft 
damage caused by the disease. 

Descriptors: Lung transplantation; Transbronchial biopsy; Inflammation; 
Gastroesophageal reflux; Chronic lung allograft dysfunction; Bronchiolitis 
obliterans. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Introdução 

 



Introdução 2 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 TRANSPLANTE PULMONAR 

 

O transplante pulmonar é um procedimento cirúrgico de alta 

complexidade destinado ao tratamento de pacientes com doenças 

pulmonares não neoplásicas avançadas, e atualmente realizado 

regularmente em centros de referência em todos os continentes. 

Idealizado na década de 1960 pelo Dr. James Hardy, nos anos 

seguintes muito se avançou em relação à técnica cirúrgica, porém somente 

após a utilização dos inibidores de calcineurina como agente 

imunossupressor na década de 1980, os pacientes conseguiram apresentar 

sobrevida superior a um ano de tratamento, impulsionando a expansão 

dessa terapia (1). 

Segundo o último relatório de dados publicados da International 

Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT – Sociedade 

Internacional de Transplantes de Coração e Pulmão), mais de 4000 

procedimentos têm sido realizados a cada ano, em 164 centros 

transplantadores. No último registro publicado foram contabilizados 4462 

procedimentos no ano de 2017, totalizando 63.530 casos desde que o 

registro foi iniciado em 1985 (2). 

Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) 

indicam 83 transplantes de pulmão realizados no Brasil no ano de 2021, 

seguindo uma tendência de crescimento no número de procedimentos 

realizados a cada ano. No estado de São Paulo foram realizados 58 

procedimentos, destes 31 no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor HCFMUSP) 

(3). 
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As três principais indicações para realização do procedimento são: 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), fibrose pulmonar idiopática 

(FPI) e fibrose cística. Outras doenças que menos frequentemente levam à 

realização do transplante são: outras doenças intersticiais não-FPI, 

deficiência de alfa-1 antitripsina, disfunção crônica do enxerto pulmonar 

(DCE), hipertensão pulmonar, bronquiectasias não-fibrose cística, 

sarcoidose e linfangioleiomiomatose (4, 5).  

O transplante pulmonar ainda apresenta uma mortalidade bastante 

elevada, sobretudo quando comparado aos outros transplantes de órgãos 

sólidos. Dados da ISHLT publicados em 2019 relatam uma sobrevida média 

de 7,8 anos para o procedimento bilateral e de 4,8 anos para o unilateral, e 

apesar de uma redução da mortalidade perioperatória, a incidência de 

complicações que geram mortalidade a médio e longo prazos parece se 

manter constante nos últimos anos (2). Segundo os dados da ABTO, a 

sobrevida média para o procedimento unilateral é de 70% em 1 ano e 46% 

em 5 anos, bem semelhante à do procedimento bilateral, com 68% em 1 ano 

e 53% em 5 anos, taxas igualmente baixas quando comparadas às de outros 

órgãos sólidos no mesmo período de análise contemplado pelo registro 

brasileiro entre 2010 e 2021 (3). No InCor HCFMUSP a sobrevida cumulativa 

é de 66% em 5 anos, e, portanto, semelhante aos dados da ISHLT, 

conforme demonstrado na Figura 1. 
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Fonte: Figura cedida pela equipe de transplante pulmonar InCor HCFMUSP. 

Figura 1 -  Curva de sobrevida cumulativa após realização de transplante 
pulmonar no InCor HCFMUSP entre os anos de 2003 e 2021 

 

 

As principais causas de mortalidade são: disfunção primária do 

enxerto nos primeiros 30 dias; infecções no período entre 30 dias até 1 ano 

após o transplante; e DCE após o primeiro ano da realização da cirurgia (2). 

Em contraste com manejo da disfunção primária do enxerto e dos 

processos infecciosos que apresentam nos últimos anos uma redução dos 

seus respectivos índices de mortalidade, a DCE representa um desafio, 

sobretudo pela evidência de múltiplos fatores de risco relacionados ao seu 

desenvolvimento, destacando-se os episódios de rejeição aguda, as 

infecções do enxerto pulmonar e a doença do refluxo gastroesofágico 

(DRGE) (6). Nas duas últimas décadas vários estudos identificaram a 

ocorrência da DRGE no transplante pulmonar e a sua relação com a DCE, 

no entanto, os mecanismos de lesão do enxerto pulmonar, e por 

consequência, marcadores de pior prognóstico relacionados à DRGE, ainda 

não foram descritos. 
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1.2 REJEIÇÃO DO ENXERTO PULMONAR 

 

A rejeição do enxerto é uma das principais causas de morbidade no 

paciente transplantado pulmonar, contribuindo com 20% das internações 

durante o primeiro ano após a cirurgia, uma vez que 30% dos pacientes 

apresentarão pelo menos 1 episódio de rejeição aguda com necessidade de 

tratamento (7). Apesar de sua mortalidade direta ser pequena, é de 

fundamental importância a sua vigilância e adequado tratamento, uma vez 

que episódios recorrentes de rejeição aguda são fatores de risco já bem 

estabelecidos para o desenvolvimento da DCE (8). 

O diagnóstico da rejeição se baseia na realização de biópsia 

pulmonar transbrônquica, que apresenta elevada sensibilidade para o 

diagnóstico (até 95%). 

A última revisão publicada pela ISHLT (9) categoriza em dois principais 

tipos os episódios de rejeição:  

a) Rejeição celular aguda (RCA) – tipo mais frequente desencadeado 

por mecanismo de imunidade celular e linfócitos T. 

b) Rejeição mediada por anticorpos – tipo menos frequente e 

relacionado a fenômenos de aloimunidade anti-HLA e ativação de 

linfócitos B. 

 

1.2.1 Rejeição celular aguda 

O diagnóstico definitivo de rejeição celular aguda é histopatológico, 

baseado na presença de infiltrado perivascular e intersticial de células 

mononucleares (9). A intensidade deste infiltrado e localização destas células 

irá determinar a graduação da rejeição: 

 Grau A0 (ausente): ausência de infiltrado pulmonar; 

 Grau Ax (não classificável): alterações não classificáveis por problema 

de amostra, presença de infecção, artefatos, etc; 
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 Grau A1 (mínima): infiltrado disperso e infrequente de mononucleares 

do parênquima alveolar. Infiltração mínima ao redor de vasos, 

principalmente vênulas, geralmente circunferencial. Geralmente 

composto de linfócitos plasmocitóides e linfócitos; 

 Grau A2 (leve): Infiltrado perivascular mais frequente ao redor de 

vênulas e arteríolas. Pode ocorrer infiltrado subendotelial, associado 

ou não a alterações hiperplásicas e regenerativas do endotélio 

(endotelite). Não há infiltrado no septo alveolar adjacente ou espaço 

aéreo. Geralmente composto por linfócitos, linfócitos plasmocitóides, 

macrófagos e eosinófilos; 

 Grau A3 (moderada): infiltrado perivascular de mononucleares denso, 

associado frequentemente a endotelite. Presença comum de 

eosinófilos e até neutrófilos. O infiltrado se estende até o septo 

alveolar peribrônquico e espaço aéreo, podendo ocorrer a presença 

de macrófagos intra-alveolares na região do infiltrado e hiperplasia 

celular alveolar tipo 2. Há continuidade entre os infiltrados 

perivasculares; 

 Grau A4 (intensa): infiltrado difuso perivascular, intersticial e em 

espaços aéreos com endotelite e dano de pneumócitos alveolares 

evidentes. Pode estar associado a necrose de células epiteliais intra-

alveolares, macrófagos, formação de membrana hialina, hemorragia e 

presença de neutrófilos. Pode haver necrose de parênquima, 

vasculite necrotizante ou infarto vascular.  

A inflamação de pequenas vias aéreas é denominada de bronquiolite 

linfocítica, e não plenamente representada pela biópsia transbrônquica. 

Pode estar presente mesmo na ausência de infiltrado perivascular. Divide-se 

em: 

 Grau B0 (ausente): ausência de inflamação bronquiolar; 

 Grau Bx (não classificável): alterações não classificáveis por problema 

de amostra, presença de infecção, artefatos, etc; 
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 Grau B1R (baixo grau): presença de células mononucleares da 

submucosa dos bronquíolos, ocasionalmente com eosinófilos 

presentes. Não há evidência de dano epitelial ou infiltrado linfocítico 

intra-epitelial; 

 Grau B2R (alto grau): presença de células mononucleares da 

submucosa dos bronquíolos, maiores e ativadas, com grande número 

de eosinófilos e células plasmocitóides, além da evidência de dano 

intraepitelial. 

 

O tratamento da RCA será sempre realizado nos pacientes com 

quadro clínico compatível, independente da graduação histológica, ou 

mesmo em indivíduos assintomáticos quando a soma dos componentes 

vascular (A) e bronquiolar (B) for igual ou maior que 2.  

 

1.2.2 Rejeição mediada por anticorpos 

A RMA é uma forma de rejeição do enxerto menos comum, 

relacionada sobretudo à detecção no soro do paciente transplantado de 

anticorpos específicos contra antígenos do doador, destacando-se em 

importância os anticorpos anti-HLA (10). Infiltrado composto por neutrófilos 

nos septos alveolares, associado a dilatação de capilares e deposição 

tecidual de complemento são os achados histológicos mais característicos 

(11).  

 

1.2.3 Monitorização da rejeição do enxerto 

Para um adequado manejo dos episódios de rejeição, a maioria dos 

centros pratica o que denominamos de broncoscopias de vigilância. Trata-se 

da realização de broncoscopias com lavado broncoalveolar (LBA) e biópsia 

transbrônquica em épocas determinadas no pós-operatório, habitualmente 

no decorrer do primeiro após a cirurgia, mesmo nos pacientes 

assintomáticos e com boa evolução clínica, radiológica e funcional (12). 
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O racional para esta prática se baseia no fato de que episódios de 

RCA são muito frequentes, – entre 20 a 50% dos pacientes apresentaram 

pelo menos 1 episódio – e que, aqueles graduados histologicamente como 

leves (A2), podem ser desprovidos de alterações clínicas e funcionais, 

porém representar fator de risco para o desenvolvimento de DCE, caso 

sejam recorrentes (8). 

A revisão do consenso da ISHLT descreve uma ocorrência maior de 

achados de infiltrado inflamatório crônico em vias aéreas de maior calibre 

nos pacientes transplantados de pulmão, porém não define a sua correlação 

etiológica exata (9). Além disso o exame de broncoscopia também permite 

avaliar a ocorrência de complicações das anastomoses brônquicas, assim 

como a realização do LBA para pesquisa de citologia diferencial e agentes 

infecciosos. Tais dados também são importantes, uma vez que colonização 

por agentes bacterianos e fúngicos, e citologia diferencial com aumento de 

neutrófilos também são fatores de risco para DCE. 

Todos os detalhes do manejo da monitorização, diagnóstico e 

tratamento de rejeição aguda realizados no nosso serviço constam no 

Apêndice 1. 

 

1.3 INFECÇÕES DO ENXERTO PULMONAR 

 

As infecções são a principal causa de morbidade e mortalidade 

durante o primeiro ano após a realização do transplante pulmonar, 

contribuindo para cerca de 50% dos episódios de internação e 30% dos 

óbitos neste período (7). 

Nos primeiros 30 dias pós-operatório, as complicações infecciosas 

mais frequentes são pneumonia por S. aureus e bacilos Gram-negativos 

como P. aeruginosa, além de infecções de ferida operatória ou de corrente 

sanguínea por Candida spp., e infecções do enxerto por agentes infecciosos 

já existentes em culturas prévias do doador (13). 
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A avaliação da colonização do receptor por Aspergillus spp. e por 

bacilos Gram-negativos como P. aeruginosa e B. cepacia complex, 

sobretudo nos pacientes com doença supurativa pulmonar, é de fundamental 

importância para a escolha adequada da antibioticoterapia a ser utilizada no 

perioperatório. A recorrência de infecção por esses agentes já é demostrada 

como fator de risco para DCE. 

Dentre as infecções virais se destacam os herpes vírus 1 e 2 com 

possibilidade de reativação precoce nas primeiras 2 semanas após a 

cirurgia, além dos vírus respiratórios adquiridos na comunidade e da 

reativação do citomegalovírus (CMV) após o primeiro mês; esses agentes 

têm importância tanto como causa de infecção aguda do enxerto pulmonar 

quanto de aumentarem o risco do desenvolvimento de DCE, sobretudo em 

situações de recorrência (14, 15). 

A aspergilose pulmonar é a infecção fúngica mais frequente no 

transplantado pulmonar, com uma incidência de 6 a 8%. Após a primeira 

infecção de 20 a 50% dos pacientes podem apresentar recorrência ou 

colonização, que configura fator de risco para a ocorrência de DCE. Além de 

infecção invasiva do tecido pulmonar, também aumenta o risco de 

complicações de estenose brônquica (16).  

O manejo para diagnóstico e tratamento das principais complicações 

infecciosas constam no Apêndice 1. 

 

1.4 DISFUNÇÃO CRÔNICA DO ENXERTO PULMONAR 

 

A DCE é a principal causa de mortalidade após o primeiro ano da 

realização do transplante, e apresenta uma incidência cumulativa de 50% 

em 5 anos, parecendo haver pouca relação com tipo de imunossupressão 

utilizada, fato este que reitera a hipótese de não se tratar de um dano 

exclusivamente imunológico do enxerto, mas decorrente de múltiplos fatores 

de risco, dentre eles: DPE, AFOP, RCA, bronquiolite linfocítica, RMA, DRGE 
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e broncoaspiração, infecções recorrentes por bactérias (P. aeruginosa, S. 

aureus) ou Aspergillus spp., evidência de fenômenos de auto-imunidade p. 

ex. anticorpo anti-colágeno tipo V, neutrofilia persistente em amostras de 

LBA (7, 17). 

Anteriormente denominada de rejeição crônica ou bronquiolite 

obliterante, somente na última década as sociedades internacionais 

transplantadoras de pulmão chegaram a um consenso para melhor 

normatização da nomenclatura da disfunção crônica do enxerto pulmonar, 

traduzida do termo em inglês Chronic Lung Allograft Dysfunction – CLAD (6, 

18). 

Atualmente são categorizados os seguintes tipos de DCE: 

 DCE obstrutiva ou síndrome de bronquiolite obliterante; 

 Disfunção do enxerto responsiva à azitromicina (ARAD – 

Azythromycin Responsive Allograft Dysfunction); 

 DCE restritiva ou síndrome restritiva do enxerto (RAS – Restrictive 

Allograft Syndrome). 

O diagnóstico baseado em características clínicas, radiológicas e 

funcionais é considerado suficiente na DCE, mesmo na ausência de 

confirmação histológica, visto que os seus achados característicos 

dificilmente são encontrados em biópsias transbrônquicas (17). O diagnóstico 

da DCE se baseia fundamentalmente nos testes de função pulmonar, 

obedecendo alguns critérios (17): 

a) redução de 20% ou mais nos valores de capacidade vital forçada 

(CVF) e/ou do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) 

em relação à média dos 3 melhores valores obtidos pelo paciente em 

qualquer tempo após a realização da cirurgia; 

b) esta redução deve ser persistente e aferida em pelo menos dois 

testes com intervalo de 3 semanas entre as aferições; 

c) descarte de outras causas reversíveis de disfunção do enxerto ou de 

perda funcional, tais como: RCA persistente, infecções, ARAD, 
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estenose de anastomose brônquica, recidiva da doença pulmonar 

anterior ao transplante, patologias pleurais e de parede torácica, 

disfunção diafragmática, hiperinsuflação do pulmão nativo, dentre 

outras. 

 

1.4.1 Disfunção Crônica do Enxerto Obstrutiva 

A DCE obstrutiva ou Síndrome de Bronquiolite Obliterante (SBO) é a 

forma mais comum de disfunção crônica do enxerto, e até a utilização da 

classificação atual a partir de 2014 a SBO era utilizada como sinônimo de 

DCE no paciente transplantado pulmonar, portanto todos os estudos 

anteriores utilizavam este termo consagrado para avaliação de desfecho 

clínico funcional, não diferenciando os fenótipos da disfunção (19). 

Atualmente definimos como DCE obstrutiva os indivíduos que 

apresentam um declínio > 20% do VEF1 associado a uma relação dentre 

VEF1/CVF menor que 0,7, caracterizando assim um distúrbio obstrutivo à 

espirometria. A maioria dos pacientes apresenta uma obstrução fixa ao fluxo 

aéreo, ou seja, ausência de reversibilidade com broncodilatadores, porém 

cerca de 30% podem apresentar tal característica e eventual aumento do 

VEF1 após uso de azitromicina, caracterizando aqueles com ARAD, que 

atualmente é considerada uma forma distinta de disfunção do enxerto, um 

subgrupo dos pacientes inicialmente diagnosticados como DCE obstrutiva (6, 

20, 21). 

A DCE obstrutiva deve sempre ser classificada de acordo com a sua 

gravidade, conforme mostrado na Tabela 1. Tal graduação é importante, 

visto que sabidamente os pacientes com grau 2 ou 3 apresentam um pior 

prognóstico e maior risco de mortalidade (17). 
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Tabela 1 - Classificação de gravidade da DCE obstrutiva 

Classificação Alteração funcional 

Estágio 0 ou ausente VEF1 > 90% do basal e FEF 25-75 > 75% do basal 

Estágio 0 ou incipiente VEF1 entre 81-90% do basal e FEF 25-75 < 75% do basal 

Estágio 1 ou leve VEF1 entre 65-80% do basal e VEF1/CVF < 0,7 

Estágio 2 ou moderada VEF1 entre 50-65% do basal e VEF1/CVF < 0,7 

Estágio 3 ou severa VEF1< 50% do basal e VEF1/CVF < 0,7 

DCE: disfunção crônica do enxerto; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; 
CVF: capacidade vital forçada; FEF25-75: fluxo expiratório forçado entre 25 e 75% do tempo 
expiratório total. 

Fonte: Adaptado de Meyer KC 2014 
(17)

. 

 

 

A tomografia de alta resolução do tórax (TAR) tipicamente evidencia 

áreas de aprisionamento aéreo, ausência de infiltrados pulmonares 

inflamatórios, presença de espessamento parietal brônquico e, menos 

frequentemente bronquiectasias cilíndricas (22). 

A sua correlação histopatológica se faz pela bronquiolite obliterativa, 

caracterizada pela fibrose crônica da camada submucosa e infiltrado 

inflamatório crônico bronquiolar, sendo que este último pode estar ausente. 

A DCE obstrutiva além de ser o subtipo mais comum é também o que 

mais indica a realização de um segundo transplante, visto que habitualmente 

sua instalação é lenta e gradativa, iniciada após o primeiro ano do 

transplante. Pacientes com DCE obstrutiva grau 1 podem permanecer 

estáveis por longos períodos, porém naqueles com DCE obstrutiva grau 2 ou 

3, a progressão de perda funcional costuma ser constante e com pouca ou 

nenhuma resposta às terapêuticas clínicas disponíveis (17, 23). 
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1.4.2 Disfunção do Enxerto Responsiva à Azitromicina (ARAD) 

Trata-se de um subgrupo da DCE obstrutiva, no qual pacientes 

inicialmente diagnosticados como  estágio ≥ 1                           

de pelo menos 10% do VEF1 após tratamento com azitromicina por 1 a 3 

meses; alguns pacientes podem inclusive reverter totalmente a perda 

funcional (6). São pacientes que apresentam TAR com infiltrado 

peribroncovascular e micronódulos centrilobulares, além de LBA com 

aumento de neutrófilos (>20%), embora estes achados não sejam 

específicos e possam estar até mais frequentemente relacionados ao 

diagnóstico de algum quadro infeccioso coexistente (24).  

 

1.4.3 Disfunção Crônica do Enxerto Restritiva 

Inicialmente descrita como Síndrome Restritiva do Enxerto (RAS), a 

DCE restritiva foi o principal motivador para a essa nova classificação. 

Diversos autores passaram a descrever pacientes que apresentavam perda 

funcional do enxerto, porém com características clínicas distintas dos 

pacientes com DCE obstrutiva e associados a um pior prognóstico (18, 25, 26). 

Pela definição atual consistem naqueles pacientes que apresentam 

um declínio do VEF1 abaixo de 80% dos melhores valores alcançados após 

o transplante (assim como na SBO), associada a redução proporcional da 

CVF, mantendo a relação VEF1/CVF > 0,7. O diagnóstico é reforçado com a 

evidência pela TAR de infiltrados em vidro fosco com evolução para fibrose e 

redução volumétrica pulmonar com predomínio em lobos superiores, melhor 

demonstrada por achados histopatológicos naqueles pacientes submetidos à 

biópsia pulmonar cirúrgica ou exame de necropsia (6). Alguns fatores de risco 

parecem mais fortemente relacionados à ocorrência de DCE restritiva como 

AFOP (27) e RMA (11), enquanto outros mais relacionados a DCE obstrutiva 

como a DRGE e infecções (6). Além disso os pacientes apresentam pior 

sobrevida em relação àqueles com DCE obstrutiva (28, 29). 

O consenso mais recente para padronização da DCE publicado em 

2019 por Verdelen et al. propõe uma nova classificação de severidade 
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unificada entre DCE obstrutiva e restritiva, porém essa nova padronização 

ainda não tem sido utilizada em ensaios clínicos (30).  

 

1.4.4 Monitorização da DCE 

Todos os pacientes transplantados de pulmão deverão realizar 

exames de função pulmonar periodicamente para vigilância da função do 

enxerto. Recomenda-se o uso rotineiro da espirometria para monitorização, 

enquanto outros métodos como a pletismografia e medida da difusão de 

monóxido de carbono não têm o seu papel definido na vigilância destes 

pacientes, e serão realizados somente em indicações clínicas específicas ou 

dúvida diagnóstica. 

Após a realização do transplante, os pacientes sem complicações 

relacionadas ao enxerto apresentam um aumento gradativo dos volumes 

pulmonares aferidos à espirometria durante os primeiros 6 a 12 meses, e 

após este período atingem um platô que será o parâmetro a ser analisado 

em consultas futuras para vigilância da DCE (31). A análise para o 

diagnóstico da DCE será sempre em relação à média dos 3 melhores 

valores alcançados pelo paciente, e não em relação ao predito baseado em 

médias de população sem doença pulmonar. 

 

1.5  DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO E TRANSPLANTE 

DE PULMÃO 

 

Nas duas últimas décadas a DRGE vem sendo estudada como um 

fator contribuinte para o desenvolvimento da DCE e outras formas de 

disfunção do enxerto. Estudos em pacientes em lista de espera para o 

transplante pulmonar comprovam uma prevalência bastante aumentada 

(60%-75%) de DRGE, independentemente de dados antropométricos, sexo, 

doença pulmonar de base, ou mesmo da metodologia utilizada para sua 
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detecção, seja por pHmetria esofágica ou impedanciopHmetria esofágica (32–

34).  

A DRGE apresenta incidência bastante elevada na população geral. O 

material do conteúdo gástrico pode alcançar o esôfago de maneira 

fisiológica, em pequena quantidade, curta duração e sem a ocorrência de 

sintomas. Tipicamente acontece no período pós-prandial e raramente 

durante o sono. Quando a intensidade e duração dos episódios se torna 

maior fatalmente estará relacionado a lesão do trato esofágico e ocorrência 

de sintomas, caracterizando assim a doença (35). 

Estudos epidemiológicos demonstram uma prevalência de 10 a 20% 

em populações ocidentais, porém devido à baixa sensibilidade dos sintomas 

na detecção da doença, sobretudo nos indivíduos em uso de medicamentos 

como inibidores de bomba de prótons (IBP), acredita-se que esta 

prevalência seja ainda maior. Os sintomas típicos que chamam a atenção 

para o diagnóstico são pirose, regurgitação e disfagia; sensação de corpo 

estranho na faringe (globus) também está frequentemente associada à 

DRGE. 

A endoscopia digestiva alta é um exame importante na avaliação de 

complicações gastrintestinais, como esofagite erosiva, estenose esofágica e 

neoplasias de esôfago. Segundo o Consenso de Lyon, referência 

mundialmente utilizada para diagnóstico da DRGE, os achados 

endoscópicos definidores são esofagite erosiva grau C e D da classificação 

de Los Angeles, esôfago de Barret ou estenose esofágica péptica. Mas na 

avaliação de complicações pulmonares, sobretudo em pacientes 

potencialmente candidatos ao tratamento cirúrgico, é mandatória a 

realização dos testes funcionais esofágicos: manometria, pHmetria ou 

impedanciopHmetria esofágica de 24 horas (35).  

Os testes funcionais esofágicos são considerados o padrão ouro para 

o diagnóstico, pois permitem a melhor entendimento da severidade da 

DRGE e também a determinação objetiva de episódios de refluxo em 

esôfago proximal e faríngeo, que estarão possivelmente mais relacionados 
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às complicações do trato respiratório (35, 36). Atualmente o melhor método de 

monitorização e diagnóstico é a impedanciopHmetria, porém na sua 

indisponibilidade a pHmetria esofágica de 24 horas representa ferramenta 

útil e já amplamente validada para essa finalidade. 

Ainda em 2003, um estudo com monitorização por pHmetria esofágica 

realizado pela Universidade de Toronto, demonstrou um aumento da 

prevalência da DRGE em pacientes estudados antes e após a realização do 

transplante (em média 100 dias após o procedimento). Houve um aumento 

do tempo médio total do refluxo de 3,7% que refletiu um aumento da 

prevalência na série estudada de 35% para 65% (37). Tais dados 

corroboravam estudos prévios que já demonstravam um agravamento de 

gastroparesia dos pacientes transplantados, aparentemente relacionados a 

denervação vagal cirúrgica e efeitos dos inibidores de calcineurina (38). 

A partir da década de 2000 surgiram mais estudos buscando 

correlacionar a DRGE com marcadores de aspiração e consequente lesão 

do enxerto pulmonar, uma vez que a investigação direcionada somente pela 

presença de sintomas gastrintestinais da doença, apresentava acurácia 

inferior a biomarcadores, utilizando-se da detecção de pepsina e ácidos 

biliares em amostras de LBA (39).  

Em 2020, Zhang et al. demonstraram que pacientes com DRGE 

diagnosticada por impedanciopHmetria de 24 horas apresentavam elevação 

concomitante de ácidos biliares e proteínas inflamatórias no LBA, além de 

um maior risco do desenvolvimento de lesão aguda do enxerto (queda > 

10% do VEF1 em relação ao maior valor alcançado pelo paciente). Os 

autores propõem a utilização desses marcadores para auxiliar na 

identificação de risco de lesão do enxerto pulmonar decorrentes de 

aspiração relacionada à DRGE, porém não se tratam de ensaios 

amplamente disponíveis na prática clínica assistencial (40). 

 Em 2011 Hartwig et al. publicaram um estudo prospectivo com 297 

pacientes que realizaram pHmetria esofágica de 24 horas antes do 

transplante ou até em 30 dias após a cirurgia. Todos foram submetidos a 
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transplante pulmonar bilateral, e 70% (157/222) dos pacientes com 

diagnóstico de DRGE realizaram fundoplicatura gástrica para tratamento 

cirúrgico da DRGE com até 100 dias da realização do transplante. Eles 

evidenciaram que os pacientes com diagnóstico de DRGE pela pHmetria 

obtiveram valores de função pulmonar (percentual do predito do VEF1) após 

1 ano da cirurgia menores do que aqueles pacientes submetidos a 

fundoplicatura gástrica (68% contra 77%), demonstrando o papel da 

pHmetria esofágica no manejo dos pacientes com lesão do enxerto 

pulmonar relacionada à DRGE (41). 

 No pós-operatório do transplante pulmonar ainda não temos 

descrição de achados histopatológicos específicos que se associem com 

diagnóstico de DRGE por teste funcional esofágico ou com broncoaspiração 

demonstrada pela presença de ácidos biliares no LBA, apesar de a maioria 

dos centros atualmente realizarem biópsias transbrônquicas de vigilância e 

conforme indicação clínica em situações de disfunção do enxerto (9). 

 Em 2015, Lo et al. publicaram uma análise retrospectiva relacionando 

a presença da DRGE e, principalmente o retardo do esvaziamento esofágico 

avaliado pela impedanciopHmetria esofágica, ao aumento na incidência 

cumulativa de disfunção do enxerto no primeiro ano após o transplante, 

porém tal disfunção foi caracterizada pela maior ocorrência de episódios de 

rejeição aguda celular com necessidade de intervenção terapêutica com 

pulsoterapia, e não por alterações histopatológicas que pudessem estar 

associadas especificamente à DRGE (42). 

Em uma série de 10 casos publicada previamente pelo nosso grupo, 

identificamos um padrão de lesão histomorfológica que se repetia com maior 

frequência nos pacientes com diagnóstico de DRGE determinado por exame 

de pHmetria esofágica e disfunção crônica do enxerto, caracterizado pela 

presença de neutrófilos permeando a parede dos brônquios de maior calibre. 

Apesar dessa lesão ser também frequentemente associada a quadros 

infecciosos sobretudo de etiologia bacteriana e fúngica, observamos que 

nestes pacientes o padrão de lesão se repetia nas biópsias de vigilância 
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mesmo na ausência de quadro infeccioso associado, e consideramos a 

possibilidade de se tratar de um padrão histológico associado à DRGE (43). 

Na literatura médica, mesmo fora do âmbito do transplante pulmonar, 

ainda é um desafio definir padrões de lesão pulmonar relacionados a 

broncoaspiração, seja decorrente da DRGE ou de outras causas. As 

alterações histopatológicas definitivamente atribuíveis à condição se 

caracterizam pelo achado de material orgânico ou inorgânico no parênquima 

pulmonar, associado a reação inflamatória granulomatosa com células 

gigantes multinucleadas. Apesar do reconhecimento do material exógeno 

aspirado permitir o diagnóstico etiológico definitivo, ele está ausente na 

maioria dos casos de microaspirações relacionadas à DRGE (44, 45). Yousem 

et al. descreveram uma série de 10 casos em pacientes com 

broncoaspiração documentada objetivamente. Os achados histológicos 

encontrados foram: pneumonia em organização (4), dano alveolar difuso (3) 

e bronquiolite linfocítica (3); em nenhum dos casos foi identificada reação 

granulomatosa com células gigantes ou material vegetal/inorgânico (46).  

Portanto, apesar da extensa literatura existente a respeito da relação 

entre DRGE e transplante pulmonar, demonstrado através de evidências de 

aspiração de conteúdo gástrico, elevação de marcadores inflamatórios em 

amostras de LBA e dados de função pulmonar, consideramos que exista 

uma oportunidade de identificar lesões histomorfológicas, não relacionadas à 

padronização internacional do diagnóstico de rejeição, que auxiliem no 

manejo da disfunção do enxerto especificamente relacionada à DRGE. 
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2 HIPÓTESE DO ESTUDO 

 

 

Em pacientes transplantados de pulmão, a presença da DRGE 

confirmado por exame de pHmetria esofágica de 24 horas determina uma 

maior frequência de achados histopatológicos diferentes de RCA do que 

naqueles sem o diagnóstico da DRGE. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 Descrever e comparar os achados histopatológicos encontrados nas 

biópsias de pacientes transplantados de pulmão, diferentes de RCA, 

de acordo com o diagnóstico da DRGE pelo exame de pHmetria 

esofágica de 24 horas. 

 

3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

 Descrever e comparar a ocorrência de episódios de RCA, infecções 

bacterianas e fúngicas nos pacientes com e sem DRGE 

 Descrever e comparar dados de função pulmonar após o transplante 

nos pacientes com e sem DRGE 

 Descrever e comparar a ocorrência de DCE nos pacientes com e sem 

DRGE 
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4 MÉTODOS 

 

 

A metodologia do estudo foi desenvolvida conforme orientação prévia 

traduzida para o português da iniciativa STROBE para descrição de estudos 

observacionais (47). 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva baseado em coleta de 

dados dos prontuários médicos da nossa instituição. 

 

4.2 POPULAÇÃO AMOSTRAL 

 

Todos os 281 pacientes transplantados no serviço de Transplante 

Pulmonar do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas - Universidade de 

São Paulo, de setembro de 2003 a agosto de 2018, foram avaliados para 

inclusão. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Realização de transplante pulmonar unilateral ou bilateral dentro do 

período de coleta de dados e dados disponíveis em prontuário de exame de 

pHmetria esofágica de 24 horas para determinação do diagnóstico de DRGE 

em algum momento do seguimento clínico pós-operatório. 

Conforme protocolo assistencial vigente à época da coleta de dados 

(Apêndice 1), a avaliação funcional esofágica não era realizada em todos os 

pacientes transplantados, mas nas seguintes situações: (1) evidência clínica 
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por sintomas (pirose, regurgitação, disfagia ou sensação de corpo estranho 

na faringe - globus) ou em exames complementares (EDA, EED) da DRGE; 

(2) diagnóstico de disfunção do enxerto pulmonar caracterizada como queda 

maior que 10% nos valores de função pulmonar (CVF e/ou VEF1); (3) 

suspeita de lesão pulmonar decorrente da DRGE conforme julgamento do 

médico assistente. A partir daí os pacientes eram referenciados para 

avaliação clínica com equipe de cirurgia do esôfago e posterior avaliação 

funcional esofágica através da pHmetria esofágica de 24 horas e os demais 

exames que fossem pertinentes. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 perda de seguimento ambulatorial; 

 pacientes com tempo de sobrevida menor que 1 ano no ponto de 

fechamento da coleta de dados. 

 

4.5 VARIÁVEIS COLETADAS EM PRONTUÁRIO 

 

4.5.1 Variáveis demográficas 

 sexo; 

 data de nascimento;  

 data do transplante; 

 doença de base; 

 tipo do transplante (unilateral ou bilateral); 

 índice de massa corpórea (IMC); 

 ocorrência de estenose brônquica; 

 data do óbito ou perda do enxerto. 
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4.5.2 Avaliação funcional esofágica 

O diagnóstico da DRGE foi baseado na avaliação exclusiva dos 

resultados da pHmetria esofágica, conforme critérios validados 

anteriormente pelo consenso de Lyon (35) e pelo índice de DeMeester (48). 

Seguem os critérios utilizados para definição da presença ou ausência da 

DRGE no presente estudo: 

1. Tempo de monitorização com pH < 4 acima de 6% do tempo total 

do exame confirma o diagnóstico. 

2. Tempo de monitorização com pH < 4 abaixo de 4% do tempo total 

do exame afasta o diagnóstico. 

3. Tempo de monitorização com pH < 4 entre 4 e 6% foi considerado 

o índice de DeMeester acima de 14,7 para confirmação do 

diagnóstico e resultado inferior a 14,7 o diagnóstico ausente. 

As variáveis utilizadas para o cálculo do escore de DeMeester estão 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 -  Variáveis da pHmetria esofágica de 24 horas utilizados no 
escore de DeMeester 

Total de monitorização 24 horas 

Número de episódios de refluxo  

Número de episódios de refluxo com duração > 5 minutos 

Duração do episódio de refluxo mais longo (minutos) 

Tempo total de exposição ácida pH < 4,0 

Tempo total de exposição ácida pH < 4,0 em posição ortostática 

Tempo total de exposição ácida pH < 4,0 em posição supina 

Fonte: adaptado de Johnson LF, DeMeester TR.
(48)

 

 

O valor de cada variável é obtido através da diferença entre a aferição 

e a média populacional, ajustado pelos desvios-padrão; a soma dos valores 

obtidos após o cálculo de cada variável define a pontuação total, que quando 
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abaixo de 14,7 define como ausente o diagnóstico de DRGE, com 

sensibilidade de 98% e especificidade de 100% (35, 48). 

Também foram revisados os dados existentes em prontuário de 

exames de manometria esofágica, endoscopia digestiva alta e EED, quando 

disponíveis. 

 

4.5.3 Dados microbiológicos 

 Foram analisados todos os resultados de amostras de culturas de 

LBA concomitantes às biópsias revisadas no estudo. 

 Cada um dos seguintes agentes infecciosos foi considerado uma 

variável de análise: Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus 

aureus; Aspergillus spp., outros bacilos Gram negativos (BGN) 

(Burkholderia cepacia, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas 

maltophilia); bactérias de flora de orofaringe (Streptococcus spp., 

Rothia spp., Leptotrichia spp., Neisseria sp, Prevotella spp., 

Veillonella spp.) (49). 

 

4.5.4 Dados de anatomia patológica 

 Graduação histológica de rejeição do enxerto nas biópsias 

pulmonares transbrônquicas de vigilância realizadas pelos pacientes 

durante o primeiro ano após o transplante. A partir de 29/04/08, a 

descrição dos achados referentes à rejeição aguda celular do enxerto 

pulmonar em nosso serviço passou a seguir a padronização do último 

consenso da ISHLT de 2007 (9); até então, era utilizada a 

padronização da ISHLT de 1996. 
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4.5.5 Exames de função pulmonar 

 Foram coletados os valores de exames de espirometria realizados em 

4 pontos durante a evolução do paciente: a) primeiro exame após a 

realização do transplante; b) um ano após o transplante; c) melhor 

valor alcançado em qualquer tempo após o transplante; d) último 

exame realizado no momento do término da coleta dos dados em 30 

de agosto de 2018 ou término de seguimento por perda do enxerto e 

óbito. Todas as espirometrias realizadas por cada paciente foram 

analisadas considerando os valores da curva com melhor 

aceitabilidade de capacidade vital forçada (CVF) e volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF1). 

 Os pacientes foram definidos em relação ao diagnóstico de DCE e, 

também categorizados conforme a gravidade para posterior análise 

de variável de desfecho, conforme previamente descrito na Tabela 2. 

Utilizamos a categorização de gravidade baseada na DCE obstrutiva 

por não haver ainda uma categorização adequada e reprodutível em 

estudos prévios para a DCE restritiva separadamente. 

 Foi realizada também a análise de tendência evolutiva dos valores de 

função pulmonar obtidos (CVF e VEF1 em variáveis absolutas e 

percentuais do predito), através do cálculo da diferença entre 2 

pontos da análise, obtendo-se os seguintes parâmetros de desfecho:  

variação entre valor inicial e valor de 1 ano (delta inicial – 1 ano); 

variação entre valor inicial e valor máximo alcançado após o 

transplante (delta inicial – máximo); e variação entre o valor máximo e 

o valor final (delta máximo – final). 

 Os valores dos preditos do normal foram calculados a partir de dados 

prévios publicados na literatura: Pereira et al. (2007) para pacientes a 

partir de 18 anos; e Mallozi (1995) para população pediátrica até 17 

anos (50, 51). 
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4.6 REVISÃO DE BIÓPSIAS PULMONARES 

 

Todas as biópsias pulmonares transbrônquicas disponíveis, 

realizadas durante o seguimento pós-operatório do transplante foram 

revisadas por um médico patologista pulmonar (E.C.T.N.) do departamento 

de patologia da USP, de acordo com os critérios para inclusão descritos no 

item 4.3. 

Os parâmetros selecionados para essa avaliação correspondem a 

alterações inflamatórias inespecíficas presentes comumente em biópsias do 

enxerto pulmonar. As seguintes variáveis analisadas nas lâminas coradas 

em Hematoxilina&Eosina são descritas abaixo: 

 Infiltrado de linfócitos em brônquios de grande calibre; 

 Neutrófilos no tecido pulmonar; estes foram ainda categorizados de 

acordo conforme a sua distribuição - parede brônquica, intra-epiteliais 

ou septos alveolares; 

 Tampão fibrino-neutrofílico na luz brônquica; 

 Pneumonia em organização; 

 Erosão de mucosa brônquica; 

 Edema de submucosa brônquica; 

 Fibrose de parede brônquica; 

 Eosinófilos em parede brônquica; 

 Folículos linfóides em parede brônquica (BALT); 

 Reação macrofágica gigantocelular multinucleada. 

  

 A avaliação dos achados morfológicos foi qualitativa e documentada 

como variável dicotômica (presente ou ausente) nas amostras examinadas; 

única exceção para avalição quantitativa do infiltrado de linfócitos em 

brônquios de grande calibre, categorizado em leve, moderado ou intenso. As 
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biópsias consideradas com material insuficiente, tanto de tecido alveolar 

quanto de parede brônquica, foram excluídas da avaliação. 

  

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados descritivos categóricos foram tabulados e analisados através 

de tabelas de frequência. Estes dados são apresentados como número e 

percentual. Os dados descritivos numéricos contínuos foram submetidos a 

análise descritiva com avaliação de média e desvio padrão ou mediana e 

intervalo inter-quartil, este último para variáveis não-paramétricas conforme 

resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov.  

 A comparação das variáveis categóricas entre os grupos foi realizada 

utilizando-se o teste do qui-quadrado ou, quando necessário devido ao 

número de casos, o teste exato de Fischer, e os resultados apresentados em 

número e percentual. Para a comparação das variáveis numéricas contínuas 

entre os grupos foi inicialmente realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov 

para avaliação da distribuição dos dados. Dados paramétricos foram 

comparados utilizando-se o teste t de Student e os dados não paramétricos 

foram comparados utilizando o teste de Kruskall-Wallis. 

 A correlação entre variáveis numéricas contínuas foi feita utilizando os 

testes de correlação de Pearson ou Spearman, respectivamente para dados 

paramétricos e não paramétricos, conforme os resultados dos testes de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Gráficos destas correlações foram 

                  “            ”  

 Para análises combinadas com múltiplas variáveis foi utilizado o 

“G                   ”            -se como desfecho a variação do VEF1 de 

1 ano em relação ao inicial e como covariantes os achados histológicos 

descritos no item 4.6 e culturas de LBA.  
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 Todos os testes estatísticos foram realizados utilizando-se o software 

SPSS 15.0 (SPSS Inc©). Foram consideradas estatisticamente significativas 

as diferenças com p<0,05. 

 

4.8 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pela natureza e desenho do nosso estudo sem nenhuma proposta de 

intervenção, sem risco adicional ao paciente, solicitamos previamente a 

dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Nenhum 

dado de identificação pessoal dos pacientes foi disponibilizado. Não houve 

nenhum risco para os pacientes em estudo, por se tratar de um 

levantamento somente de coleta informações arquivadas em prontuário. 

Toda investigação seguiu padrões de anonimato e a publicação dos 

resultados seguirá as normas éticas da prática científica. Os autores 

assumem o compromisso de garantir a privacidade das informações e o 

anonimato dos sujeitos, utilizando-se os dados assim obtidos 

exclusivamente para os propósitos desta pesquisa. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Durante o período de setembro de 2003 a agosto de 2018 foram 

realizados 281 transplantes de pulmão no InCor HCFMUSP. Da população 

inicial 42 pacientes preencheram os critérios de inclusão. Duzentos e trinta e 

nove pacientes não haviam realizado pHmetria esofágica durante o 

seguimento, e outros 2 pacientes foram excluídos pois não apresentavam 

mais de 1 ano de seguimento. 

 

 

DRGE: doença do refluxo gastroesofágico 

Figura 2 - Organograma de seleção dos pacientes para o estudo 
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A divisão dos grupos foi baseada nos dados coletados dos exames de 

pHmetria esofágica. As variáveis utilizadas foram o tempo total de refluxo e o 

escore de DeMeester. Valores médios obtidos, desvios-padrão e 

comparação entre os grupos estão demonstrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 -  Distribuição dos dados de pHmetria esofágica e comparação 
entre os grupos. Valores expressos em média e desvios-padrão 

Variáveis pHmetria DRGE presente DRGE ausente p 

Tempo total de refluxo (%) 12,15 ± 7,20 2,32 ± 1,28 <0,001 

Escore DeMeester 50,7 ± 27,75 10,15 ± 4,40 <0,001 

DRGE: doença do refluxo gastroesofágico 

 

As Figuras 3 e 4 demostram graficamente a distribuição de médias e 

desvios-padrão dos valores de tempo total de refluxo e escore de 

DeMeester. 

 

 

DRGE: doença do refluxo gastroesofágico. 

Figura 3 -  Distribuição entre os grupos dos valores médios e desvios-
padrão da variável tempo total de refluxo 
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DRGE: doença do refluxo gastroesofágico. 

Figura 4 -  Distribuição entre os grupos dos valores médios e desvios-
padrão da variável escore de DeMeester 

 

 

Nos 13 pacientes do grupo controle (DRGE ausente) foram revisados 

os dados de radiografia contrastada de esôfago, estômago e duodeno 

(EED), e endoscopia digestiva alta (EDA). Apenas 1 paciente apresentava 

dismotilidade esofágica leve ao EED, em 10 pacientes o exame foi normal e 

outros 2 não tinham dados disponíveis. Todos os 13 realizaram EDA, e 

nenhum apresentava qualquer um dos 3 critérios diagnósticos da DRGE – 

esofagite erosiva grau C ou D de Los Angeles, metaplasia intestinal (esôfago 

de Barret) ou estenose péptica do esôfago distal. 
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A distribuição entre os grupos das variáveis clínicas e demográficas 

analisadas, além de desfechos de DCE, estenose brônquica, retransplante e 

óbito, estão listados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 -  Características da distribuição das variáveis clínicas e 
demográficas entre os grupos DRGE presente e DRGE ausente 

DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS CLÍNICOS E DEMOGRÁFICOS 

 

DRGE presente DRGE ausente p 

Gênero 

   Masculino 13/27 (48%) 7/13 (53%) 0,736 

Idade   

 Média ±dp 40,2 ± 13,5 43,5 ± 14,1 0,484 

IMC   

 Média ±dp 23,7 ± 3,4 25,9 ± 4,9 0,117 

Tipo de TX   

 Bilateral 23/27 (85%) 10/13 (77%) 0,662 

Doença de Base   

 Bronquiectasias 6 (22%) 2 (14%) 

0,617 

Fibrose Cística 9 (33%) 2 (14%) 

Enfisema 5 (19%) 4 (29%) 

Doença Intersticial 4 (15%) 2 (14%) 

Outros 3 (11%) 4 (29%) 

DCE    

Sim 15/27 (55%) 8/13 (61%) 0,720 

DCE grau II ou III   

 Sim 13/27 (48%) 3/13 (23%) 0,085 

Estenose    

 Sim 3/27 (11%) 4/13 (30%) 0,187 

Óbito   

 Sim 5/27 (18%) 1/13 (8%) 0,643 

DRGE: doença do refluxo gastroesofágico; dp: desvio padrão; IMC: índice de massa corpórea; TX: 
transplante; DCE: disfunção crônica do enxerto.  
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Não houve diferença significativa em relação ao gênero, IMC, idade 

no momento do transplante, tipo de procedimento realizado (unilateral ou 

bilateral). Doença supurativa pulmonar – fibrose cística ou outras causas de 

bronquiectasias – foi a indicação do transplante em 19 dos 40 pacientes 

incluídos na amostra, mas não houve diferença entre os grupos de acordo 

com a doença de base. A incidência de CLAD grau 2 ou 3 foi de 48% do 

grupo com DRGE presente versus 23% do grupo com DRGE ausente, 

porém não houve significância estatística (p = 0,085). 
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 Dentre os 40 pacientes selecionados no estudo, trinta e quatro (23 

nos casos e 11 nos controles) tinham material de biópsias disponíveis no 

arquivo do departamento de patologia da USP, totalizando 209 biópsias (143 

casos e 66 controles) analisadas para a presença dos achados descritos no 

item 4.6. A Tabela 5 resume a frequência dos achados histopatológicos e a 

comparação entre os grupos. 

 

Tabela 5 -  Descritivo dos achados histopatológicos, comparação entre os 
grupos DRGE presente e DRGE ausente 

BIÓPSIAS ANALISADAS E ACHADOS 
HISTOPATOLÓGICOS 

DRGE 
presente 

DRGE 
ausente 

p 

N pacientes com biópsias disponíveis 23/27 11/13 --- 

N total biópsias revisadas 143 66 --- 

Infiltrado de linfócitos em parede brônquica 81/135 (60%) 45/62 (73%) 0,073 

Leve 55/135 (41%) 36/62 (58%)  

Moderado 21/135 (16%) 9/32 (14%)  

Acentuado 5/135 (4%) 0/32  

Neutrófilos em brônquios grande calibre    

Parede brônquica 22/113 (16%) 17/62 (27%) 0,069 

Intraepiteliais 19/135 (14%) 11/62 (18%) 0,50 

Septos alveolares 6/135 (4%) 2/62 (3%) 0,68 

Tampão fibrino-neutrofílico 20/142 (14%) 12/63 (19%) 0,36 

Pneumonia em organização 17/142 (12%) 12/62 (19%) 0,18 

Erosão mucosa brônquica 11/135 (8%) 11/62 (17%) 0,047 

Edema submucosa brônquica 29/135 (21%) 6/62 (10%) 0,044 

Fibrose parede brônquica 2/133 (1,5%) 0/62 * 

Eosinófilos parede brônquica 8/137 (6%) 4/62 (7%) 0,86 

Agregados linfóides em mucosa brônquica 
(BALT) 

8/124 (7%) 2/57 (4%) 0,42 

Reação macrofágica gigantocelular 2/137 (1,4%) 0/64 * 

DRGE: doença do refluxo gastroesofágico 

*Valor de significância estatística não exibido devido a não ocorrência de evento em algum dos 
grupos. 
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 Infiltrado de linfócitos em parede brônquica foi o achado mais 

frequente, representado em mais de 60% das amostras, tanto nos casos 

quanto nos controles. Neutrófilos em parede brônquica e pneumonia em 

organização também foram muito frequentes, porém para nenhum destes 

padrões houve diferença estatística. Encontramos uma maior prevalência de 

erosão de mucosa brônquica no grupo DRGE ausente, enquanto edema de 

submucosa brônquica foi mais frequente no grupo DRGE presente (21% vs. 

10%, valor de p 0,044). Os histopatológicos mais frequentes e relevantes do 

estudo estão demonstrados nas Figuras 5 e 6. 

 

 

A) Infiltrado de linfócitos em parede brônquica (H&E 15x). B) Pneumonia em organização 
(H&E 15x). C) Erosão na parede brônquica (H&E 20x).  D) Edema da parede brônquica 
(H&E 5x). 

Figura 5 - Fotos dos achados histopatológicos mais frequentes 
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A) Infiltrado misto de neutrófilos e linfócitos em parede brônquica (H&E 15x). B) Neutrófilos 
em parede brônquica e em tampão fibrino-leucocitário (H&E 100x). 

Figura 6 -  Fotos dos achados histopatológicos mais frequentes 
 

 

 Analisando a distribuição dos achados histopatológicos mais 

frequentes – infiltrado de linfócitos em parede brônquica, neutrófilos em 

parede brônquica, pneumonia em organização e edema de submucosa 

brônquica – dentro de cada grupo (casos ou controles) de acordo com o 

tempo de vigilância que a biópsia foi realizada, houve uma maior frequência 

de pneumonia em organização nos tempos de vigilância de 2 semanas e 6 

semanas, em ambos os grupos (p 0,032 e 0,023 respectivamente). Nas 

demais variáveis analisadas não houve diferença estatística. Esses dados 

estão demonstrados na Tabela 6. 
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Tabela 6 -  Descritivo dos achados histopatológicos mais frequentes de 
acordo com o tempo de broncoscopia de vigilância, comparativo 
realizado entre os tempos de vigilância dentro de cada grupo 
DRGE presente e DRGE ausente 

 

DRGE presente DRGE ausente 

Infiltrado de linfócitos 

  2 semanas 

6 semanas 

3 meses 

6 meses 

9 meses 

12 meses 

Não vigilância 

10/17 (59%) 

9/19 (47%) 

11/19 (58%) 

11/18 (61%) 

12/18 (67%) 

12/19 (63%) 

16/25 (64%) 

5/6 (83%) 

6/6 (100%) 

5/8 (63%) 

5/9 (56%) 

5/8 (63% 

3/6 (50%) 

13/16 (81%) 

Neutrófilos em parede brônquica   

2 semanas 

6 semanas 

3 meses 

6 meses 

9 meses 

12 meses 

Não vigilância 

1/17 (6%) 

4/19 (21%) 

5/19 (26%) 

2/18 (11%) 

3/18 (16%) 

2/19 (10%) 

5/25 (25%) 

4/6 (67%) 

2/9 (22%) 

4/8 (50%) 

2/9 (22%) 

3/8 (37%) 

0/6 

2/16 (12%) 

Pneumonia em organização   

2 semanas 

6 semanas 

3 meses 

6 meses 

9 meses 

12 meses 

Não vigilância 

6/19 (32%)* 

8/20 (40%)* 

2/20 (10%) 

0/19 

1/18 (6%) 

0/19 

0/27 

3/7 (43%)** 

5/9 (56%)** 

1/8 (12%) 

1/9 (11%) 

0/8 

0/6 

2/16 (12%) 

Edema de submucosa brônquica   

2 semanas 

6 semanas 

3 meses 

6 meses 

9 meses 

12 meses 

Não vigilância 

5/17 (29%) 

4/19 (21%) 

2/19 (10%) 

2/18 (11%) 

4/18 (22%) 

5/19 (26%) 

7/25 (28%) 

0/6 

1/9 (11%) 

1/8 (12%) 

0/9 

1/8 (12%) 

0/6 

3/16 (19%) 

DRGE: doença do refluxo gastroesofágico 

* p 0,032 pneumonia em organização 2 e 6 semanas comparados aos outros tempos de vigilância no 
grupo DRGE presente 

** p 0,023 pneumonia em organização 2 e 6 semanas comparados aos outros tempos de vigilância no 
grupo DRGE ausente 
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 O diagnóstico de rejeição celular aguda arteriolar e bronquiolar foi 

semelhante entre os grupos, seja quando avaliados de acordo com a 

graduação histológica de severidade ou no somatório global. Houve uma 

maior prevalência de culturas positivas de LBA no grupo DRGE ausente em 

3 das análises realizadas: P. aeruginosa, S. aureus e outros BGN, com 

valores de p = 0,013, 0,017 e 0,002 respectivamente. Esses dados estão 

representados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 -  Descritivo dos achados de rejeição celular aguda e culturas 
positivas de LBA, comparativo entre os grupos DRGE presente e 
DRGE ausente 

Variável analisada DRGE presente DRGE ausente p 

Rejeição celular aguda arteriolar    

A0 (ausente) 85/136 (62%) 32/64 (50%)  

A1 (mínima) 34/136 (25%) 18/64 (28%)  

A2 (leve) 16/136 (12%) 14/64 (22%) 0,19 

A3 (moderada) 1/137 (0,7%) 0/64  

A4 (intensa) 0/137 0/64  

Rejeição celular aguda bronquiolar    

B0 (ausente) 55/74 (74%) 21/30 (70%)  

B1R (baixo grau) 8/74 (23%) 8/30 (27%) 0,90 

B2R (alto grau) 2/74 (3%) 1/30 (3%)  

Culturas positivas de LBA    

P. aeruginosa 6/143 (10%) 9/65 (14%) 0,013 

S. aureus 4/143 (3%) 7/65 (11%) 0,017 

Aspergillus spp. 7/143 (5%) 7/65 (11%) 0,11 

Outros bacilos Gram-negativos 7/143 (5%) 12/65 (18%) 0,002 

Flora de orofaringe 34/143 (24%) 8/65 (12%) 0,056 

DRGE: doença do refluxo gastroesofágico; LBA: lavado broncoalveolar. 
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 Na análise dos dados de função pulmonar não houve diferença 

estatística em nenhum dos valores coletados, tanto em dados absolutos 

quando em dados percentuais do predito, conforme representado nas 

Figuras 7, 8, 9 e 10. 

 

 

CVF: capacidade vital forçada; DRGE: doença do refluxo gastroesofágico. 

Figura 7 -  Gráfico dos valores absolutos de CVF para cada variável de 
coleta realizada, comparativo entre os grupos DRGE presente e 
DRGE ausente 
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CVF%: capacidade vital forçada em relação ao percentual do predito populacional; DRGE: 
doença do refluxo gastroesofágico. 

Figura 8 -  Gráfico dos valores percentuais do predito de CVF para cada 
variável de coleta realizada, comparativo entre os grupos DRGE 
presente e DRGE ausente 

 

 

VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; DRGE: doença do refluxo 
gastroesofágico.  

Figura 9 -  Gráfico dos valores absolutos de VEF1 para cada variável de 
coleta realizada, comparativo entre os grupos DRGE presente e 
DRGE ausente 
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VEF1%: volume expiratório forçado no primeiro segundo em relação ao percentual do 
predito populacional; DRGE: doença do refluxo gastroesofágico. 

Figura 10 -  Gráfico dos valores percentuais do predito de VEF1 para cada 
variável de coleta realizada, comparativo entre os grupos DRGE 
presente e DRGE ausente 
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 A análise das tendências de variação de CVF e VEF1 e a 

comparação entre os grupos DRGE presente e DRGE ausente estão 

demonstradas na Tabela 8. Não houve diferença estatística nas variáveis 

aferidas. 

 

Tabela 8 -  Comparação de função pulmonar entre os grupos DRGE 
presente e DRGE ausente. Variáveis de desfecho definidas por 
diferença de valores entre dois pontos de aferição 

Dado analisado de função pulmonar DRGE presente DRGE ausente p 

Delta CVF(L) inicial – 1 ano 0,858±0,426 0,746±0,470 0,459 

Delta VEF1(L) inicial – 1 ano 0,731±0,452 0,633±0,385 0,503 

Delta CVF(L) inicial – máximo 1,132±0,467 0,994±0,487 0,395 

Delta VEF1(L) inicial – máximo  0,978±0,491 0,826±0,423 0,343 

Delta CVF(L) máximo – final 0,704±0,725 0,467±0,541 0,304 

Delta VEF1(L) máximo – final 1,024±0,860 0,683±0,605 0,209 

Delta CVF% inicial – 1 ano 22,592±11,422 22,153±17,223 0,924 

Delta VEF1% inicial – 1 ano 22,629±12,159 22,692±13,542 0,988 

Delta CVF% inicial – máximo 29,111±10,874 31,538±15,452 0,569 

Delta VEF1% inicial – máximo  29,407±12,029 29,923±13,462 0,903 

Delta CVF% máximo – final 19,888±18,402 19,384±17,495 0,935 

Delta VEF1% máximo – final  32,000±26,629 25,692±21,811 0,463 

DRGE: doença do refluxo gastroesofágico; CVF capacidade vital forçada; VEF1 volume expiratório 
forçado no primeiro segundo. 
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Quando realizamos a análise da interação entre efeitos do marcador 

histopatológico e diagnóstico de DRGE sobre o desfecho de delta VEF1 

(inicial – 1 ano), observamos um efeito de variação significativa relacionado 

aos seguintes achados histopatológicos: tampão fibrino-neutrofílico 

influenciou positivamente a variação de função pulmonar; edema de 

submucosa brônquica reduziu a variação de função pulmonar. Esses dados 

estão demonstrados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 -  Interação combinada de achados histopatológicos e culturas de 
LBA entre casos e controles no desfecho de evolução da função 
pulmonar durante o primeiro ano de transplante. Variável de 
desfecho delta VEF1 inicial – 1 ano 

Achados histopatológicos  
e culturas de LBA 

Efeito do  
marcador 

histológico 

Efeito da interação 
marcador* DRGE 

presente  

Infiltrado de linfócitos em parede brônquica 0,482 0,132 

Neutrófilos em brônquios grande calibre   

Parede brônquica 0,196 0,841 

Intraepiteliais 0,149 0,311 

Septos alveolares 0,238 0,238 

Tampão fibrino-neutrofílico 0,401 0,013 (OR 6,319) 

Pneumonia em organização 0,126 0,227 

Erosão mucosa brônquica 0,288 0,246 

Edema submucosa brônquica 0,992 0,042 (HR 4,189) 

Fibrose parede brônquica 0,50 * 

Eosinófilos parede brônquica 0,647 0,490 

Agregados linfóides em mucosa brônquica 
(BALT) 

0,645 0,140 

Reação macrofágica gigantocelular 0,762 * 

P. aeruginosa 0,281 0,064 

S. aureus 0,000 0,284 

Aspergillus sp. 0,133 0,529 

Flora de orofaringe 0,934 0,150 

Outros BGN 0,012 0,289 

LBA: lavado broncoalveolar; DRGE: doença do refluxo gastroesofágico; BGN: bacilos gram-negativos. 
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O diagnóstico de DCE foi determinado ao término de seguimento de 

cada paciente, seja por fechamento do estudo, evento de óbito ou 

retransplante. A prevalência de DCE foi 56% nos casos e 61% nos controles. 

Quando comparamos somente DCE grau 2 ou 3, a prevalência nos casos foi 

maior que o dobro dos controles, porém não houve diferença estatística 

(52% vs 23% - valor de p 0,085). Esses dados estão demonstrados na 

Tabela 10. 

 

Tabela 10 -  Prevalência de DCE, distribuição e comparação entre os 
grupos DRGE presente e DRGE ausente 

Desfecho DRGE presente DRGE ausente p 

DCE 15/27 (56%) 8/13 (61%) 0,720 

DCE grau 2 ou 3 14/27 (52%) 3/13 (23%) 0,085 

DCE: disfunção crônica do enxerto; DRGE: doença do refluxo gastroesofágico. 
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As Tabelas 11 e 12 mostram a frequência dos achados 

histopatológicos de acordo com o diagnóstico de DCE e DCE grau 2 e 3, 

respectivamente. Neutrófilos intraepiteliais foram encontrados com maior 

frequência nos pacientes do grupo DRGE presente e DCE do que naqueles 

sem diagnóstico de DCE (p = 0,040). Nos pacientes com DCE grau 2 e 3 

não houve nenhuma diferença estatística de achados histopatológicos entre 

casos e controles. 

 

Tabela 11 -  Descrição dos achados histológicos de acordo com desfecho 
de DCE, análise dentro de cada grupo DRGE presente e 
DRGE ausente 

ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS 
DESFECHO DCE 

DRGE  
presente 

DRGE  
ausente 

Infiltrado de linfócitos em parede brônquica 42/63 (67%) 18/25 (72%) 

Neutrófilos em brônquios grande calibre   

Parede brônquica 13/63 (21%) 8/25 (32%) 

Intraepiteliais 13/63 (21%)* 4/25 (16%) 

Septos alveolares 4/63 (6%) 1/25 (4%) 

Tampão fibrino-neutrofílico 12/67 (18%) 4/25 (16%) 

Pneumonia em organização 8/67 (12%) 2/25 (8%) 

Erosão mucosa brônquica 6/63 (10%) 4/25 (16%) 

Edema submucosa brônquica 14/63 (22%) 2/25 (8%) 

Fibrose parede brônquica 1/64 (1,6%) 0/25 

Eosinófilos parede brônquica 6/64 (9%) 1/25 (4%) 

Agregados linfóides em mucosa brônquica (BALT) 4/51 (8%) 1/25 (4%) 

Reação macrofágica gigantocelular 2/64 (3%) 0/25 

DRGE: doença do refluxo gastroesofágico; DCE: disfunção crônica do enxerto; BGN: bacilos Gram-
negativo 

* Variáveis com valor de p < 0,05 
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Tabela 12 -  Descrição dos achados histológicos de acordo com desfecho 
de DCE grau 2 ou 3, análise dentro de cada grupo DRGE 
presente e DRGE ausente 

ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS 
DESFECHO DCE GRAU 2 OU 3 

DRGE  
presente 

DRGE 
ausente 

Infiltrado de linfócitos em parede brônquica 36/57 (63%) 8/12 (67%) 

Neutrófilos em brônquios grande calibre   

Parede brônquica 12/57 (21%) 3/12 (25%) 

Intraepiteliais 11/57 (19%) 0/12 

Septos alveolares 3/57 (2%) 0/12 

Tampão fibrino-neutrofílico 11/60 (18%) 0/12 

Pneumonia em organização 7/60 (60%) 1/12 (8%) 

Erosão mucosa brônquica 5/57 (9%) 0/12 

Edema submucosa brônquica 14/57 (25%) 1/12 (8%) 

Fibrose parede brônquica 1/57 (2%) 0/12 

Eosinófilos parede brônquica 6/58 (10%) 0/12 

Agregados linfóides em mucosa brônquica (BALT) 2/45 (4%) 0/12 

Reação macrofágica gigantocelular 2/58 (3%) 0/12 

DRGE: doença do refluxo gastroesofágico; DCE: disfunção crônica do enxerto; BGN: bacilos Gram-
negativo. 

* Variáveis com valor de p < 0,05 
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Não houve diferença estatística de mortalidade entre os grupos do 

presente estudo. A Figura 11 mostra as curvas de sobrevida cumulativa 

conforme o diagnóstico da DRGE presente ou ausente. 

 

 

DRGE: doença do refluxo gastroesofágico. 

Figura 11 -  Curva de sobrevida acumulada Kaplan-Meier, comparativo entre os 
grupos DRGE presente e DRGE ausente 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo avaliamos uma série de achados histopatológicos 

em pacientes transplantados de pulmão de acordo com o diagnóstico de 

DRGE estabelecido por exame de pHmetria esofágica com os seguintes 

resultados principais: 1) pacientes com diagnóstico de DRGE apresentam 

mais frequentemente edema de submucosa brônquica e menos 

frequentemente erosão de parede brônquica; 2) não houve associação entre 

DRGE e maior frequência de RCA nem maior risco de desenvolvimento de 

DCE; e 3) pacientes com DRGE que desenvolveram DCE apresentavam 

maior frequência de biópsias com neutrófilos intraepiteliais. O diagnóstico de 

DRGE não é classicamente estabelecido por avaliação histológica, porém 

este estudo evidenciou possíveis marcadores morfológicos auxiliares em 

biópsias transbrônquicas. Os resultados sugerem uma nova percepção 

diagnóstica da DRGE e novas possibilidades de acompanhamento desses 

pacientes em longo prazo, trazendo pela primeira vez uma avaliação 

histológica ampla com enfoque em possível alterações associadas à lesão 

do enxerto pela doença.  

A nossa coorte apresentou uma prevalência de 67,5% da DRGE em 

transplantados de pulmão, concordante com relatos anteriores da literatura 

(Sweet, 2006 (32), Hadjiliadis, 2003(33)), obtidos através de exame adequado 

e seguindo critérios diagnósticos consistentes com a prática médica 

internacional (35). Além disso, a composição dos pacientes incluídos que 

realizaram preferencialmente o procedimento bilateral (85% dos casos e 

77% dos controles), e a sobrevida cumulativa para pacientes que 

sobrevivem ao primeiro ano de cirurgia são dados comparáveis ao registro 

mais atualizado da ISHLT (2). 

No entanto, algumas características diferem de outros estudos e do 

registro internacional: 1) predominância de indicação do transplante por 

doença pulmonar supurativa (47,5% da amostra); e 2) uma elevada 
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prevalência de complicações por estenose brônquica nos pacientes do grupo 

DRGE ausente (11% dos casos e 30% dos controles). O registro da ISHLT 

publicado em 2019 indica uma frequência de 17,9% de indicações por 

fibrose cística e outras bronquiectasias somadas (2). A maioria dos centros 

descreve uma prevalência entre 6 a 20% quando somados todos os tipos de 

complicações brônquicas, incluindo deiscência e estenose (52, 53). A elevada 

prevalência de estenose brônquica nos pacientes do grupo DRGE ausente 

pode ter influenciado outros desfechos deste estudo, visto que previamente 

já foi demonstrado aumento do risco de infecções e pior evolução de função 

pulmonar em pacientes com complicações brônquicas (54). 

O papel da DRGE no desenvolvimento de lesão do enxerto pulmonar 

tem sido amplamente estudado desde a década de 1990, no entanto ainda 

não existem dados definitivos sobre lesões histopatológicas relacionadas ao 

dano pulmonar pela doença. Em 2005 Miyagawa-Hayashino et al. 

publicaram uma série de 7 casos correlacionando achados de biópsias 

pulmonares em pacientes com diagnóstico de DRGE por pHmetria, sendo 3 

pacientes com bronquiolite obliterativa e 4 pacientes com pneumonia em 

organização (55). Posteriormente outros estudos buscaram demonstrar 

correlação entre de rejeição celular aguda e diagnóstico de DRGE. Em 2015, 

Lo et al. publicaram estudo prospectivo observacional com 

impedanciopHmetria demostrando aumento na incidência de episódios de 

rejeição aguda celular em pacientes com retardo de esvaziamento esofágico 

(42), porém esse dado ainda não foi replicado em outros trabalhos. Em 2016 

o nosso grupo de estudo publicou uma série de 10 casos onde houve uma 

maior prevalência de recorrência de biópsias transbrônquicas com achado 

de neutrófilos em parede de brônquios de grande calibre (43), mas se tratava 

de uma pequena amostra e sem poder estatístico para concluir qualquer 

associação definitiva. 

Todas essas informações sobre mecanismos histopatológicos de 

lesão pela DRGE são descrições pontuais e não corroboradas por outros 

estudos anteriores ou posteriores. A última revisão da ISHLT sobre 

padronização dos achados histológicos para o diagnóstico de rejeição do 
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enxerto pulmonar (9), descreve como padrão definitivamente relacionado à 

aspiração crônica, a evidência de material exógeno associado a reação 

inflamatória granulomatosa com células gigantes. Outros achados 

possivelmente relacionados a aspiração são: 1) presença de macrófagos 

alveolares xantomatosos; 2) pneumonia em organização; e 3) infiltrado 

inflamatório linfocítico crônico de vias aéreas de grande calibre. Esses 

parâmetros também foram incluídos para análise no nosso estudo já que 

não existe um consenso na literatura sobre a especificidade dessas 

alterações em relação à DRGE. Pneumonia em organização e macrófagos 

xantomatosos são alterações de injúrias pulmonares subagudas presentes 

em diferentes etiologias; o mesmo ocorre em processos inflamatórios 

crônicos de paredes brônquicas. 

No nosso estudo, dentre os achados histológicos revisados, 

encontramos uma maior prevalência de edema de submucosa brônquica no 

grupo DRGE presente (21% vs 10% valor de p 0,044), enquanto no grupo 

DRGE ausente houve maior frequência de erosão de mucosa brônquica (8% 

vs 17% valor de p 0,047). Infiltrado de linfócitos em brônquios de grande 

calibre, neutrófilos no tecido pulmonar e pneumonia em organização, foram 

muito frequentes em ambos os grupos, porém não houve diferença 

significativa. Reação macrofágica gigantocelular foi encontrada somente em 

2 de 137 biópsias dos pacientes com DRGE presente e nenhuma dos 

controles, não permitindo uma análise real devido à sua baixa frequência na 

população estudada. A maior frequência de pneumonia em organização nas 

biópsias de vigilância de 2 e 6 semanas, padrão que se repetiu nos casos e 

controles, parece mais provavelmente relacionada a outros mecanismos de 

lesão do enxerto como disfunção primária do enxerto e infecções, que são 

muito prevalentes nesse período inicial de pós-operatório. 

Não houve diferença entre os grupos de estudo em relação ao 

diagnóstico de qualquer episódio de RCA, seja pelo componente arteriolar 

(38% vs 50%) ou bronquiolar (26% vs 30%). Nossos dados divergem de 

estudos publicados anteriormente com utilização de impedanciopHmetria 

esofágica pré-transplante para determinação da presença da DRGE, que 
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demonstraram uma associação de RCA com aumento do tempo de refluxo 

esofágico distal, aumento do número de episódios de refluxo proximal e 

aumento do tempo de esvaziamento esofágico (42). No entanto, resultado da 

mesma publicação, a incidência de RCA em relação aos parâmetros da 

pHmetria esofágica também não evidenciou diferença estatística. 

Posteriormente, em outra publicação, o mesmo grupo demonstrou que a 

realização de cirurgia da DRGE em pacientes com mais de 6 meses de pós-

operatório do transplante foi menos eficaz na prevenção de RCA do que 

naqueles pacientes abordados antes do transplante ou naqueles com menos 

de 6 meses de pós-operatório (56). Essa análise expõe uma limitação da 

pHmetria esofágica como método diagnóstico para a correlação da DRGE 

com complicações do enxerto pulmonar, visto que os casos com refluxo não 

ácido fogem da identificação pelo método, porém esses indivíduos falsos-

negativos da pHmetria representam uma parte pequena dos pacientes 

estudados. 

Evidenciamos uma menor prevalência de agentes infecciosos em 

culturas de LBA no grupo DRGE presente. Houve uma menor frequência no 

isolamento de P. aeruginosa (p=0,013), S. aureus (p=0,017) e outros bacilos 

Gram-negativos (p=0,002). Não existem dados adequados de literatura 

sobre a ocorrência de infecções em pacientes transplantados de pulmão de 

acordo com o diagnóstico da DRGE, porém acreditamos que essa diferença 

na nossa amostra esteja relacionada a maior proporção de estenose 

brônquica nos controles, fator já previamente demonstrado como de risco 

para infecções do enxerto pulmonar (52, 54).  

Os valores de função pulmonar coletados (CVF e VEF1) em diversos 

pontos diferentes do seguimento clínico foram semelhantes entre os grupos. 

Quando avaliamos a variação da função pulmonar entre os tempos de coleta 

(valor inicial - valor 1 ano; valor inicial – valor máximo; valor máximo – valor 

final) os resultados também foram semelhantes. Um viés de seleção dos 

participantes decorrente do protocolo assistencial de avaliação funcional 

esofágica pode ter influenciado esse resultado, já que os pacientes eram 

submetidos à pHmetria esofágica somente quando já apresentam algum 
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indício de lesão aguda ou perda funcional crônica do enxerto, e, portanto, 

aqueles com melhor evolução do enxerto não são investigados, e 

consequentemente não incluídos no estudo. 

Considerando que a amostra funcional mais homogênea que 

tínhamos era a variação de CVF e VEF1 no primeiro ano de transplante, 

avaliamos a interação da DRGE com os achados histopatológicos no 

desfecho de variação do VEF1 inicial – 1 ano. Apesar de não haver 

diferença estatística entre os grupos em relação a esse desfecho, quando 

avaliamos a influência combinada da presença da DRGE associada às 

variáveis histopatológicas, encontramos um melhor desfecho funcional para 

a presença de tampão fibrino-leucocitário (OR 6,319 p=0,013). Visto que 

esse achado é mais frequentemente encontrado em biópsias de processos 

infecciosos pulmonares, e que as culturas positivas de LBA não exerceram a 

mesma influência no desfecho, consideramos se tratar de um possível fator 

de confusão da amostra, como por exemplo um ou mais pacientes com 

doença supurativa e, por consequência maior risco infeccioso, que tiveram 

variação de função pulmonar maior que a média do grupo. Por outro lado, o 

edema de submucosa brônquica contribuiu para uma menor variação de 

função pulmonar (HR 4,189 p=0,042), sugerindo que este seja, além de um 

padrão associado ao diagnóstico da DRGE, também um possível marcador 

de pior desfecho funcional nos pacientes com a DRGE a ser investigado em 

estudos posteriores. 

Vários estudos prévios já utilizaram esse período de 1 ano após o 

transplante para verificação de desfechos clínicos e funcionais. Hartwig et al. 

(2011) demonstraram uma redução média de 12,1% do VEF1 um ano após 

transplante para pacientes que apresentavam tempo total de refluxo maior 

que 7% em relação aos pacientes com valores menores que 4% (41). Lo et al. 

(2015) demonstraram um maior risco de desenvolvimento de rejeição celular 

aguda durante o primeiro ano após o transplante em pacientes com retardo 

do esvaziamento esofágico pela impedanciopHmetria (42). Mais 

recentemente Zhang et al. (2020) demonstraram correlação entre níveis 

elevados tanto de ácidos biliares e citocinas inflamatórias no LBA com maior 
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ocorrência de lesão aguda do enxerto determinada por qualquer queda de 

10% no VEF1 durante o primeiro ano de pós-operatório (40). Portanto, 

consideramos relevante e respaldado pela literatura prévia esse desfecho de 

variação da função pulmonar durante o primeiro ano após o transplante. 

A prevalência total de DCE na nossa coorte foi semelhante entre os 

grupos – 56% no grupo DRGE presente e 61% nos controles. Quando 

avaliamos somente a prevalência de DCE grau 2 ou 3, a diferença entre os 

grupos foi de 52% nos casos e 23% nos controles, mostrando uma 

tendência de maior risco do grupo DRGE presente, porém não houve 

diferença estatística (p = 0,085). Tendo em vista que a média de tempo de 

sobrevida da nossa coorte foi 93,5 meses, e mediana de 89 meses, nossa 

prevalência de DCE é um pouco melhor que o último registro da ISHLT, 

onde 50% dos pacientes desenvolvem DCE 60 meses e em torno de 30% 

em 90 meses (2). O tempo de seguimento dos pacientes incluídos no estudo 

variou muito (28 até 171 meses), e devido a essa grande dispersão dentro 

da amostra consideramos que ela não foi tão adequada para análise deste 

desfecho. 

Quando analisamos a distribuição dos achados histopatológicos 

dentro do grupo DRGE, verificamos uma maior prevalência de neutrófilos 

intraepiteliais naqueles com diagnóstico DCE presente em relação aos com 

DCE ausente, que representam uma intensidade maior do processo 

inflamatório na parede do brônquio (p=0,040). Consideramos um possível 

marcador de severidade de lesão nos pacientes com a DRGE, porém este 

achado não se reproduziu quando a análise foi realizada de acordo com o 

diagnóstico de DCE grau 2 ou 3, o que pode representar um conflito com a 

hipótese inicial, porém o número de indivíduos nessa última análise foi 

menor que na primeira. 

Finalmente não houve diferença na análise de sobrevida acumulada 

entre os grupos DRGE presente e DRGE ausente (p=0,225), mas devido ao 

tamanho pequeno da amostra não consideramos o presente estudo com 

poder suficiente para essa análise. 



Discussão 59 

  

 

 

A principal fraqueza do nosso estudo foi a grande perda de indivíduos 

disponíveis na população amostral por não preencherem o critério de 

inclusão de realização da pHmetria esofágica, sobretudo devido à prática 

assistencial vigente à época, que contemplava essa avaliação somente para 

indivíduos selecionados por critérios clínicos de lesão do enxerto. Isso 

também gerou um viés de seleção com pacientes maior risco de DCE, não 

necessariamente relacionado à DRGE. A natureza retrospectiva do estudo 

reduziu a quantidade de biópsias analisadas, visto que nem todos os 

pacientes tinham lâminas disponíveis de todos os tempos de vigilância, e 

que em 6 indivíduos (4 casos e 2 controles) não havia nenhuma biópsia 

disponível para análise. Isso reduziu ainda mais o poder do estudo. Além 

disso a maior frequência de estenose brônquica nos controles (30% contra 

11%), embora sem diferença estatística, pode ter interferido na análise de 

culturas de LBA e nos dados de função pulmonar. 

O principal ponto positivo do nosso estudo foi explorar amplamente 

um assunto de grande importância no cuidado ao paciente transplantado 

pulmonar que nenhum outro grupo de estudo havia antes realizado. A 

avaliação de outros achados histopatológicos de lesão pulmonar atribuíveis 

à DRGE parece mais racional do que a avaliação somente de RCA, visto 

que a aspiração pulmonar crônica se trata de um processo inflamatório 

iniciado em vias aéreas, e os mecanismos de RCA por sua vez envolvem 

inicialmente infiltrado inflamatório perivascular. Por último consideramos a 

utilização da pHmetria esofágica como método diagnóstico da DRGE uma 

virtude do nosso trabalho, visto que ainda é um método mais difundido que a 

impedanciopHmetria nos centros de transplante.  

Acreditamos que o presente estudo indica uma oportunidade de 

buscarmos uma quantidade maior de informações das amostras de biópsias 

realizadas nos pacientes transplantados e sua associação com diagnóstico 

de DRGE, e que essa informação pode ser utilizada para identificação de 

resultados falsos-negativos da avaliação funcional esofágica, assim como 

auxiliando a identificação de lesão do enxerto em casos refratários ao 

tratamento clínico ou cirúrgico da doença. Estudos com metodologia 
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prospectiva, menor perda de dados e maior número de pacientes serão 

necessários para atingirmos esses objetivos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

As biópsias transbrônquicas dos pacientes transplantados de pulmão 

evidenciam uma grande quantidade de achados inflamatórios inespecíficos e 

potencialmente atribuíveis à DRGE, sendo o edema de submucosa 

brônquica aquele mais associado à doença. 

Dentre os pacientes com diagnóstico de DRGE o achado de 

neutrófilos intraepiteliais nos brônquios de grande calibre foi mais frequente 

nos pacientes que apresentavam DCE, podendo este achado representar 

maior risco para o seu desenvolvimento nesse grupo de indivíduos. 

A menor prevalência de culturas positivas de LBA nos pacientes com 

DRGE é desprovida de nexo causal e, portanto, consideramos decorrente de 

viés de seleção da amostra pela maior frequência de estenose brônquica 

(11% contra 30%) nos pacientes do grupo DRGE ausente. 

Ao contrário de dados publicados previamente demonstrando maior 

incidência de RCA em pacientes com diagnóstico de DRGE, não houve 

diferença de prevalência na nossa amostra.  

Todos os parâmetros de função pulmonar, tanto em medidas isoladas 

quanto em diferenças entre dois pontos de aferição, assim como o 

diagnóstico de DCE, foram semelhantes entre os grupos. 

Finalmente, consideramos que a avaliação dos mecanismos de lesão 

histopatológica do enxerto decorrente da DRGE é pouco explorada, porém 

importante na avaliação de risco de complicações relacionadas à doença em 

pacientes submetidos ao transplante pulmonar. 
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Apêndice 1. Protocolo de condutas da equipe de transplante pulmonar 

do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP 

 

 

Última versão fevereiro - 2021 

 

IMUNOSSUPRESSÃO 

 

Pré-operatório  

 Basiliximab (Simulect): 20 mg IV nos dias 0 (indução) e 4º pós-operatório. 

Diluir em 50-100 mL de soro glicosado 5% correr em 1-2 horas. 

 

Intraoperatório 

 Metilprednisolona: 500 mg IV durante indução anestésica. 

 

Pós-operatório imediato 

 Metilprednisolona: 1 mg/Kg por 3 dias, após 0,5 mg/kg uma vez ao dia. 

 Prednisona: 0,5 mg/Kg uma vez ao dia por via oral. A partir do 4° dia 

reduzir 5 mg por semana até 0,25 mg/Kg/dia. 

 Tacrolimus: 0,15 mg/kg 2 vezes ao dia via oral ou sonda nasoenteral; jejum 

1 hora antes e 2 horas após a administração. 

 Azatioprina: 2 mg/Kg uma vez ao dia via oral ou sonda nasoenteral (manter 

leucócitos > 4000 células/mm³). 

 Ciclosporina: 5 mg/Kg 2 vezes ao dia via oral; para uso intravenoso, diluir 

100 mg da medicação em 100 mL de soro glicosado 5%; iniciar infusão 

contínua 3-5 mL/h a depender da função renal e peso do paciente. 

 Micofenolato:  Mofetil 500 mg a 2 g 2 vezes ao dia. Pacientes com 

intolerância gastrintestinal, trocar para micofenolato sódico 360 mg 2 vezes 

ao dia (alvo dose máxima 720 mg 2 vezes ao dia). 
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Manutenção 

Meses 1-3 3-6 6-9 9-12 > 12 

Tacrolimus 
ng/mL 

12-15 12-15 10-12 10-12 8-10 

Tacrolimus 
c/imTOR 

--- --- --- 5-8 5-8 

Ciclosporina 
(C0) ng/mL 

250-350 250-300 200-250 200-250 150-200 

Ciclosporina 
(C2) ng/mL 

1200-1600 1200-1400 1000-1200 1000-1200 800-1000 

Ciclosporina 
c/imTOR (C0) 

--- --- --- 150-200 100-150 

Azatioprina 
mg/Kg/d 

1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 

Prednisona 
(mg/Kg/d) 

40-20 mg 

(~0.25mg/kg) 

20mg 

(~0.25mg/kg) 

15mg 

(~0.15mg/kg) 

10mg 

(~0.15mg/kg) 

5mg 

(~0.1mg/kg) 

MMF (mofetila) 0.5-1.5g 2xd 0.5-1.5g 2xd 0.5-1.5g 2xd 0.5-1.5g 2xd 0.5-1.5g 2xd 

MFS (sódico) 180 – 720 
2xd 

180 – 720 
2xd 

180 – 720 
2xd 

180 – 720 
2xd 

180-720 
2xd 

*Sirolimus c/ IC --- 5-10 5-10 5-10 5-10 

*Sirolimus s/ IC --- 10-15 10-15 10-15 10-15 

*Everolimus 
s/IC 

--- 6-8 6-8 6-8 6-8 

*Everolimus 
c/IC 

--- 3-6 3-6 3-6 3-6 

* Administrar após o 3º mês pós-operatório ou evidência broncoscópica de cicatrização da 
anastomose brônquica; solicitar exame de urina 1 (avaliar presença de proteinúria) e iniciar estatina. 

 

-  Considerar troca de ciclosporina por tacrolimus se houver dificuldade em 

manter azatioprina e/ou micofenolato como 3º imunossupressor no esquema 

de manutenção. 

-  Considerar níveis séricos de tacrolimus entre 5 e 8 ng/mL para pacientes 

com mais de 5 anos de pós-operatório e idosos na vigência de inibidor de 

mTOR. 
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Tratamento de rejeição celular aguda 

A definição de rejeição celular aguda provável inclui: 

            1 ≥10% 

 Ausência de outro diagnóstico (ex: infecção) 

 Ausência de confirmação histológica de rejeição aguda 

 Resposta terapêutica com metilprednisolona 

 

A definição de rejeição aguda confirmada inclui: 

            1 ≥10%  

 Exclusão de outro diagnóstico (ex: infecção) 

 Confirmação histológica de rejeição aguda grau A1 ou > 

 

Tratamento da rejeição celular aguda A1 

Para rejeição celular aguda A1 assintomática ajustar as doses e níveis dos 

imunossupressores, exceto para pacientes menores de 18 anos. Para a 

rejeição celuluar aguda A1 sintomática ou sinais clínicos associados (queda 

função pulmonar, alteração radiológica), tratar como se fosse grau A2 ou 

mais de rejeição aguda. 

 

Tratamento da rejeição celular aguda A2 ou maior 

Metilprednisolona 10mg/Kg/dia intravenoso por 3 a 5 dias (dose máxima de 

1g por dia) 

Prednisona 40mg após a pulsoterapia. Reduzir 5mg a cada 7 dias até 

20mg/dia 

- Considerar a administração de ganciclovir ou profilaxia antifúngica para 

pacientes de alto risco e tratar infecções concomitantes identificadas no 

LBA. 

- Manter ajustados níveis e doses dos imunossupressores. 
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- Realizar broncoscopia 4 semanas após o tratamento se paciente com mais 

de 1 ano de pós-operatório. 

 

Rejeição celular aguda recorrente 

Rejeição celular aguda diagnosticada em duas biópsias consecutivas. Tratar 

conforme esquema acima apresentado e considerar troca da 

imunossupressão (ciclosporina por tacrolimus e/ou azatioprina por 

micofenolato). 

 

Rejeição celular aguda refratária 

Rejeição aguda diagnosticada em 3 ou mais biópsias consecutivas. 

Imunoglobulina anti-timocítica (ATG): 1.5 mg/Kg/dia por via intravenosa, 

durante 3 a 7 dias (alvo: linfócitos totais < 100). 

Reiniciar profilaxia antiviral (Ganciclovir ou valganciclovir) e profilaxia 

antifúngica. 

Tratar infecções concomitantes identificadas no LBA. 

Manter ajustados níveis e doses dos imunossupressores. 

Considerar troca da imunossupressão (ciclosporina por tacrolimus e/ou 

azatioprina por micofenolato). 

Realizar broncoscopia 4 semanas após o tratamento; considerar criobiópsia 

se biópsia transbrônquica inconclusiva ou incompatível com evolução clínica. 

 

Tratamento da rejeição celular bronquiolar aguda B1R/B2R 

Iniciar azitromicina 3 vezes por semana 
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Tratamento da rejeição mediada por anticorpos  

 Solicitar interconsulta hematologia/aférese. 

 Plasmaferese em dias alternados (3 sessões) com reposição albumina após 

cada sessão. 

                          “k                ”  

 Solicitar a farmácia albumina para administração hospital-dia hematologia. 

 Solicitar a farmácia imunoglobulina hiperimune (IgG) – administrar 1g/kg por 

2 dias após última sessão plasmaferese. 

 Discutir uso de Rituximab 375mg/m². 

 Solicitar novo painel imunológico com pesquisa anticorpo específico contra o 

doador (DAS) 2 semanas após tratamento. 

 Podem ser realizadas até 4 sessões de tratamento para clareamento 

DSA. 

 

Tratamento disfunção crônica do enxerto pulmonar (CLAD) 

 Revisar resultados das broncoscopias prévias e os níveis de 

imunossupressão. 

 Realização de broncoscopia com lavado broncoalveolar e biópsia 

transbrônquica; considerar criobiópsia se biópsia transbrônquica 

inconclusiva ou incompatível com evolução clínica. 

 Avaliação DRGE considerando otimização tratamento clínico e a 

possibilidade do tratamento cirúrgico. 

 Avaliação grupo otorrinolaringologia para intervenção seios da face. 

 Solicitar painel imunológico. 

 Solicitar C4d em biópsia transbrônquica ou criobiópsia, se painel 

imunológico positivo. 



Apêndice 79 

  

 

 

 Otimização da imunossupressão: trocar ciclosporina pelo tacrolimus, 

azatioprina pelo micofenolato mofetil e/ou associação de 

everolimus/sirolimus. 

 Iniciar azitromicina 3 vezes por semana ou corticosteróides inalatórios 

 

Queda progressiva do VEF1 apesar das intervenções 1 e 2 

 Considerar tratamento com irradiação linfóide total ou fotoforese. 

 Considerar se o paciente é candidato ao retransplante. 

 Fornecer tratamento sintomático e paliativo. 

 

 

INFECÇÕES - PROFILAXIA E TRATAMENTO 

 

Infecções bacterianas 

 

Profilaxia (Antibioticoterapia inicial) 

 

1. Intraoperatório e pós-operatório imediato: doença pulmonar não supurativa 

 Cefepime: 2 g intravenoso 8/8 hs nas primeiras 24 hs seguido por 2 g 12/12 

hs até o 14º dia 

* Este protocolo será modificado, continuado ou interrompido de acordo com os resultados 

de culturas obtidas do doador e do receptor (hemocultura do doador, lavado broncoalveolar 

doador e secreção brônquica do doador e receptor no intra-op) ou com as indicações 

clínicas.   

  

2. Intraoperatório e pós-operatório: doença pulmonar supurativa 

Definir antibioticoterapia combinada baseando-se em exames de cultura de escarro 

e/ou de lavado brônquico prévios.  
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2.1. Fibrose cística / Burkholderia cepacia complex negativa   

 Antibiótico intravenoso: conforme culturas colhidas antes do transplante, 

duração de 14 dias. 

 Tobramicina inalatória 300 mg 12/12 h ou colistina inalatória 1 milhão UI 

12/12 hs durante 3 meses. 

 Quando colonizados por S. aureus associar vancomicina: 15 mg/kg 12/12 

hs. 

 

2.2. Fibrose cística / Burkholderia cepacia complex positiva     

 Meropenem: 1 g intravenoso 8/8 hs por 21 dias.  

 Sulfametoxazol+Trimetropim: 100 mg/Kg/dia sulfa intravenoso 6/6 h por 

21 dias. 

 Tobramicina inalatória 300 mg 12/12 hs ou colistina inalatória 1milhão UI 

12/12 hs durante 3 meses. 

 Quando colonizados por S. aureus associar vancomicina: 15 mg/kg 12/12 

hs. 

 

* Este protocolo será modificado, continuado ou interrompido de acordo com os resultados 

de culturas obtidas do doador e do receptor (hemocultura do doador, lavado broncoalveolar 

doador e secreção brônquica do doador e receptor no intra-operatória) ou com as 

indicações clínicas.   

 

2.3. Bronquiectasias 

 Definir antibioticoterapia combinada baseando-se em culturas de escarro e/ 

ou lavado broncoalveolar prévios.  
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Infecções Virais 

 

Citomegalovirus 

 

Profilaxia universal 

1. Pós-operatório imediato: D(-) / R (-) (Profilaxia para herpes simplex) 

 Aciclovir: 400 mg via oral 8/8 hs durante 3 meses 

 

2. Pós-operatório imediato:  

 Ganciclovir: 5 mg/kg intravenoso 1xdia durante a internação e 3xsemana 

após alta hospitalar até 100 dias pós-Tx  

 Para D+/R- completar profilaxia com valganciclovir 900 mg/dia até 6º 

mês de pós-operatório   

 Início na 1ª semana de pós-operatório 

 

Tratamento 

 Ganciclovir: 5 mg/kg intravenoso 12/12hs durante período mínimo de 14 

dias. 

A dose deve ser ajustada de acordo com a função renal (clearance de creatinina calculado). 

O tratamento intravenoso deve ser continuado por pelo menos 14 dias e até antigenemia 

negativa ou RT-PCR < 200UI/ml. Em casos de suspeita clínica de CMV resistente, solicitar 

pesquisa de mutações e administrar Foscarnet. 

 

Vigilância de viremia/DNAemia: 

 Acompanhamento com antigenemia ou PCR em tempo real para todos os 

pacientes semanalmente (durante internação) e quinzenalmente 

(seguimento ambulatorial) até o 3º mês de pós-operatório. Após 3 meses, 

mensalmente até o 12º mês. 
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 Para pacientes de alto risco para doença D(+)/R(-), ou aqueles com 

viremia/DNAemia baixa (Antigenemia < 7 células ou RT-PCR < 1000UI/ml), 

ou com sinais clínicos sugestivos de infecção, repetir exames 

semanal/quinzenalmente. 

 

 

Infecções Fúngicas 

 

Aspergillus spp. 

 

Profilaxia 

1. Para todos os pacientes 

 Anfotericina B inalatória: 10 mg 2 vezes ao dia durante 3 meses 

 Itraconazol: 200mg via oral 2 vezes ao dia por 3 meses 

 

Tratamento 

 Voriconazol: 200mg intravenoso 12/12hs (6mg/kg 12/12hs no primeiro dia, 

após 4mg/kg 12/12hs) por 11 dias seguidos de 10 dias por via oral (para 

pneumonia) 

 Itraconazol: 200mg via oral 12/12hs durante 3 meses (para 

traqueobronquite) 

 

Candida spp. 

 

1. Para todos os pacientes 

 Nistatina: Bochechar e deglutir 6ml 4 vezes ao dia durante 3 meses 
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Pneumocystis jirovecii  

 

1. Para todos os pacientes 

 Sulfametoxazol-Trimetoprim: 400/80mg via oral 1 vez ao dia. Manter 

indefinidamente. 

2. Pacientes com alergia a Sulfametoxazol-Trimetoprim 

 Dapsona: 100mg 1 vez ao dia 5 vezes por semana 

3. Pacientes com intolerância aos tratamentos acima 

 Pentamidina: 300mg via inalatória 1 vez ao mês 

 

 

COMPLICAÇÕES BRÔNQUICAS 

 

 

Isquemia e deiscência 

 Realizar tomografia de tórax com reconstrução sagital e coronal. Se 

possível, pedir reconstrução da árvore brônquica. 

 Realizar broncoscopia flexível.  

 Minimizar pressões da via aérea, baixo PEEP. 

 Tratar agressivamente infecções endobrônquicas. 

 Avaliar possibilidade de diminuir corticoide para promover cicatrização da 

anastomose brônquica. 

 

Estenose 

 Realizar tomografia de tórax com reconstrução sagital e coronal. Se 

possível, pedir reconstrução da árvore brônquica 
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 Realizar broncoscopia flexível. 

 Programar broncoscopia flexível no centro cirúrgico. 

 Realizar dilatação com balão hidrostático até 3 vezes. 

 Caso sejam necessárias mais dilatações, avaliar possibilidade de prótese 

parcialmente recoberto com PTFE. 

 

 

ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL 

 

 

Da alta hospitalar até 3° mês pós-operatório 

 

Visitas ambulatoriais e coleta de exames semanal/quinzenal 

 

 Exames: hemograma, coagulograma, Ur Cr, Na+, K+, Mg++, cálcio, 

bilirrubina total e frações, TGO, TGP, FA, GGT, glicemia jejum, nível sérico 

de tacrolimus ou ciclosporina, RT-PCR para CMV (antigenemia para CMV 

na indisponibilidade do exame RT-PCR)  

*perfil lipídico a partir do 3º mês 

 Espirometria 

 Radiografia de tórax 

 Consulta médica 

 

De 3 meses a 1 ano 

 

Visitas ambulatoriais e coleta de exames mensalmente 

 



Apêndice 85 

  

 

 

1) Coleta de exames laboratoriais: hemograma completo, coagulograma, Ur, Cr, 

Na+, K+, Mg++, cálcio, bilirrubina total e frações, TGO, TGP, FA, GGT, glicemia 

jejum, nível sérico de tacrolimus ou ciclosporina, RT-PCR para CMV 

(antigenemia para CMV apenas na indisponibilidade do exame RT-PCR CMV)  

*perfil lipídico e hemoglobina glicada a cada 3 meses 

Espirometria 

Radiografia de tórax 

2) Tomografia de tórax de alta resolução e cortes em expiração (3, 6, 9 e 12 

meses de pós-operatório) 

3) Broncoscopia de vigilância após a tomografia de tórax de Tórax (3, 6, 9 e 12 

meses de pós-operatório) 

Solicitar culturas aeróbia, fungos e micobactérias em LBA bilateral; biópsia 

transbrônquica. A partir do 3º mês, solicitar também citologia no LBA  

*se ausência de rejeição em biópsias anteriores e ausência de alterações a 

TC tórax do 9º mês, não realizar broncoscopia 9º mês EXCETO para crianças 

(<18 anos) 

4) EED e EDA no 6º mês de pós-operatório (triagem para DRGE)  

 

A partir do 2º.ano 

 

Visitas ambulatoriais e coleta de exames a cada 60 dias 

 

1) Coleta laboratorial: hemograma completo, coagulograma, Ur, Cr, Na, K, Mg, 

bilirrubinas, TGO, TGP, FA, GGT, glicemia jejum, perfil colesterol e 

triglicerídeos, hemoglobina glicada, dosagem sérica de tacrolimus ou 

ciclosporina  

Espirometria 

Radiografia de tórax 

Exames complementares após 1 ano de pós-operatório: 

2) Tomografia de tórax alta resolução com cortes em expiração (anual) 
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3) Ecocardiograma transtorácico (anual) 

4) Densitometria óssea – pelo menos 1 vez após o transplante 

5) Colonoscopia para pacientes acima 50 anos a cada 5 anos 

6) Teste ergométrico para pacientes acima de 40 anos a cada 2 anos 

 

 


