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RESUMO
Finger MA. Hipernatremia do doador como fator de risco para falência
primária de enxerto após transplante cardíaco [tese]. São Paulo: Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia, Entidade Associada da Universidade de
São Paulo; 2013. p. 66.
Introdução: O transplante cardíaco exerce um papel relevante no
tratamento da insuficiência cardíaca grave. Dentro dos desfechos
desfavoráveis a seus resultados, a falência primária do enxerto é
reconhecida, como condição de gravidade e mortalidade elevada. Os fatores
implicados no aparecimento da falência primária do enxerto ainda não são
bem esclarecidos e sua relevância é pouco estudada. Objetivo: Observar
se há associação entre hipernatremia do doador e de outras variáveis com o
desenvolvimento da falência primária do enxerto (FPE). Métodos: Foram
avaliados, retrospectivamente, 200 pacientes submetidos à cirurgia de
Transplante Cardíaco Ortotópico (TxC) no Instituto Dante Pazzanese de
Cardiologia (IDPC), no período entre 01/01/2001 e 31/12/2010, sendo
cotado os níveis de sódio sérico no doador. Além disto, foram avaliados
outros fatores relacionados ao doador, ao receptor e ao procedimento
cirúrgico. Após a identificação de que o sódio sérico do doador estava
elevado no grupo de receptores com FPE, um ponto de corte foi obtido pela
curva ROC. O nível de significância dos testes foi de 5%. Um modelo de
regressão logística múltipla foi ajustado para avaliar os efeitos de fatores e
covariáveis presentes na FPE. Resultados: Entre os pacientes que
desenvolveram falência primária do enxerto, a média do sódio sérico foi de
162,0 mEq/l contra 153,6 mEq/l dos que não apresentaram FPE. O valor de
corte pela curva ROC foi de 159 mEq/l. Houve diferença significativa (p<
0,03) entre os dois grupos com aumento de ocorrência de falência primária
do enxerto nos pacientes que receberam órgãos oriundos de doadores com
sódio sérico >159mEq/l. A outra variável que apresentou valor significativo
(p=0,04) foi o tabagismo do doador. Conclusão: Com base nesses
achados, observou-se que existe associação entre a elevação do sódio
sérico do doador com o desenvolvimento de falência primária do enxerto,
após o transplante cardíaco.

Descritores: Transplante cardíaco; Enxerto cardíaco; Falência primária do
enxerto.
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ABSTRACT
Finger MA. Hypernatremia of donor as a risk factor for primary graft
failure after heart transplantation [thesis]. São Paulo: Instituto Dante
Pazzanese de Cardiologia [Dante Pazzanese Institute of Cardiology],
University of São Paulo Associate Entity; 2013. p. 66.
Introduction: Cardiac transplantation has a role in the treatment of
severe heart failure. Within the unfavorable outcomes to their results, the
primary graft failure is recognized as a condition of severity and high
mortality. The factors involved in the onset of primary graft failure are still
unclear and their relevance is poorly studied. Objective: Observe if there is
an association between donor hypernatremia and other variables with the
development of primary graft failure (PGF). Methods: We retrospectively
evaluated 200 patients who underwent surgery for orthotropic heart
transplantation (HT) at the Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC)
in the period between 01/01/2001 and 12/31/2010, and evaluated the serum
sodium levels in the donor. Furthermore, we assessed other factors related
to the donor, the recipient and the surgical procedure. After identification that
the donor serum sodium was higher in the group of receivers with PGF, a
cutoff point was obtained by ROC curve. The level of significance of the tests
was 5%. A multiple logistic regression model was fitted to assess the effects
of factors and covariates present in PGF. Results: Among patients who
developed primary graft failure, the mean serum sodium was 162.0 mEq/l
versus 153.6 mEq/l of which showed no PGF. The cutoff value for the ROC
curve was 159 mEq/l. There was an important difference (p <0.03) between
the two groups with increased incidence of primary graft failure in patients
who received organs from donors with serum sodium> 159 mEq/l. The other
variable that showed a significant value (p = 0.04) was smoking from the
donor. Conclusion: Based on these findings, we observed that there is an
association between elevated serum sodium from the donor with the
development of primary graft failure after heart transplantation.

Descriptors: Heart transplantation; Graft cardiac; Primary graft failure.
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1 INTRODUÇÃO

Em 1964, iniciou-se a chamada “era clínica”, quando James D. Hardy
idealizou o primeiro transplante. Como não possuía um doador para o
momento em que o possível receptor deteriorava as funções vitais, pois na
época não havia o conceito de morte encefálica, era necessário esperar o
doador apresentar parada cardíaca. Sendo assim, optou por realizar
xenotransplante, sendo implantado um coração de primata e o receptor
morreu 1 hora, após desmame da circulação extracorpórea. Em 1967, em
Cape Town, África do Sul, o Dr. Christian Barnard realizou o primeiro
transplante cardíaco com sucesso em um paciente masculino, de 54 anos,
portador de cardiomiopatia isquêmica. A técnica empregada foi a de
“Shumway”, e a imunossupressão usada foi uma combinação de irradiação
localizada, azatioprina, prednisona e actinomicina C, para prevenção de
rejeição, e o paciente faleceu no 18º dia pós-operatório de pneumonia por
Pseudomonas. Entre o final dos anos de 1960 e a década de 1970, em que
a sobrevida estimada dos receptores de transplante cardíaco era de 42%
em 6 meses; 37% em 18 meses e 26% em 2 anos, foi caracterizada pela
busca do controle de rejeição com os agentes imunossupressores
existentes na época (azatioprina, prednisona, metilprednisolona, globulina
antilinfócitos), e pesquisa para monitorização da rejeição, visto que seu
diagnóstico

era

baseado

em

critérios

clínicos

e

mudanças

eletrocardiográficas. Nesse campo, o maior avanço foi realizado por Caves,
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em 1973, quando descreveu a técnica de biópsia endocárdica, que é
empregada até os dias de hoje. Com esta evolução, verificou-se melhora na
sobrevida, sendo então estimada em 43% em 1 ano, 40% em 2 anos e em
26% no 3º ano.
A atual era do transplante inicia-se no final dos anos 1970, com a
descrição por J. F. Borel dos efeitos imunossupressores do metabolito
isolado de um fungo de solo suíço, a ciclosporina A, que atua seletivamente
nos linfócitos. Em junho de 1978, a revista The Lancet publicou dois artigos
com uso da ciclosporina A em experimentos animais e, assim, ocorreu o
inicio da imunossupressão moderna. Em 1980, Shumway, na Universidade
de Stanford, incorporou a ciclosporina A à prática clínica do transplante
cardíaco.

1-4

Desse modo, com um entendimento melhor da fisiologia e da
fisiopatologia do coração transplantado, com técnica operatória definida,
com controle da rejeição aguda por meio da imunossupressão, com drogas
mais efetivas e sua monitorização guiada pela biópsia endomiocárdica, o
uso de antibióticos mais eficazes para controle das infecções, os resultados
melhoraram, possibilitando o manejo mais adequado das alterações
imunológicas, controle melhor das morbidades a longo prazo e tratamento
mais eficaz das infecções. Assim sendo, o transplante cardíaco mantém-se
como tratamento efetivo e de escolha para insuficiência cardíaca avançada,
pois apresenta resultados favoráveis, tanto no aumento da sobrevida como
na qualidade de vida dos pacientes.5-8
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Nas últimas décadas, vem se observando aumento consistente na
curva de sobrevida após o transplante, com grande número de pacientes
apresentando mais de uma década de evolução, isto, possivelmente, reflita
a evolução de todos os pontos principais, ou seja, a cirurgia, pós-operatório,
imunossupressão, controle de infecções e melhor cuidado com as
morbidades a longo prazo.
Apesar desta evolução, o pós-operatório imediato permanece, como
momento crucial com impacto na mortalidade nos primeiros 30 dias. As
principais causas da perda precoce do enxerto descritas na literatura são: a
rejeição hiperaguda, a rejeição aguda grave, a falência de ventrículo direito
por hipertensão pulmonar do receptor e eventos relacionados com o
procedimento cirúrgico. Entretanto, a principal causa de insucesso nesse
período é a denominada Falência Primária do Enxerto (FPE), que é
responsável por, aproximadamente, 40% da mortalidade a despeito de toda
a evolução tecnológica disponível para o diagnóstico e tratamento. Esta
condição, apesar de sua relevância, mantém-se pouco explorada e muitos
fatores que propiciam seu desenvolvimento não são bem conhecidos.
Acredita-se que contribuam para a ocorrência de FPE, fatores relacionados
às características do receptor, doador e procedimento cirúrgico.9-12
Com base em revisão da literatura, bem como na experiência do centro
transplantador, foi considerada falência primária do enxerto a seguinte
condição:

grave

comprometimento

hemodinâmico,

desenvolvido

nas

primeiras 24 horas após o transplante cardíaco, que necessita de suporte
hemodinâmico com mais de duas drogas inotrópicas ou uso de suporte
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circulatório mecânico, quer com Balão de Contrapulsação Intra-Aórtico (BIA)
ou Dispositivo de Assistência Ventricular (DAV), que pode evoluir para
parada cardiorrespiratória e/ou óbito. O diagnóstico de Falência Primária do
Enxerto é baseado na evolução clínica, de acordo com sua apresentação
clínica mais clássica que é de choque cardiogênico, visto que a câmara
esquerda é mais frequentemente envolvida, mas também pode-se ter
acometimento biventricular ou do ventrículo direito isoladamente, sendo
excluídas do diagnóstico de FPE as condições secundárias que levem à
disfunção do enxerto, tais como: rejeição hiperaguda, sangramento
importante e hipertensão pulmonar grave.
Dentro

das

características

10,13-18

dos

doadores

associadas

ao

desenvolvimento de FPE, a hipernatremia presente na seleção do doador é
um fator já estabelecido, como responsável por resultados desfavoráveis no
transplante hepático.19,20 Entretanto, quando se discute esta condição no
transplante cardíaco, são encontrados poucos relatos na literatura, e
controversos. Um estudo mostra a influência da hiper e da hiponatremia,
como fatores preditores de mortalidade precoce, em 1 ano após o
transplante21, mas estes achados não foram observados em outros dois
estudos, sendo um de centro único e outro multicêntrico.22,23 Todavia, o
nível sérico de sódio do doador faz parte do escore do Eurotransplante de
avaliação para utilização ou recusa do órgão a ser transplantado.24
O fundamento desta pesquisa baseou-se na constatação da elevação
do sódio sérico do doador no transplante hepático19,20, nas incertezas dessa
elevação no transplante cardíaco21,22 e no resultado de um projeto piloto
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realizado em nosso serviço, no qual o achado sugeriu que a hipernatremia
no doador tem relação com complicações, após o implante do enxerto.25
Define-se como potencial doador o indivíduo em morte encefálica,
excluídas as contraindicações que possam representar algum risco aos
receptores.6,26-29
As principais condições levadas em consideração na seleção do
doador são: idade, condição clínica, uso de droga vasoativa, infecções,
presença de doença cardíaca estrutural (coronariopatia, valvopatia,
hipertrofia ventricular) e logística de captação8,24,30,31. Segundo o Sistema
Estadual de Transplante da Secretária de Saúde do Estado de São Paulo,
as principais causas de recusa para a utilização de corações doados são:
idade do doador, uso de drogas vasoativas, instabilidade hemodinâmica,
logística, antecedentes mórbidos e infecção. Para avaliação do possível
doador, devem ser realizados histórico pessoal e familiar, exames
complementares (eletrocardiograma, radiografia de tórax, avaliação da
função renal e hepática, hemograma) e avaliação sorológica, que deve
incluir: pesquisa do vírus da imunodeficiência humana (HIV I e II); vírus
humano da leucemia de células T (HTLV-I e II); hepatites pelo vírus B e C;
citomegalovírus e Epstein-Barr vírus; toxoplasmose; Chagas e sífilis. Todas
estas

informações

são

compiladas

em

uma

ficha

denominada

INFORMAÇÕES SOBRE O DOADOR DE MÚLTIPLO ÓRGÃOS (Anexo A),
do Sistema Estadual de Transplante do Estado de São Paulo.
O processo de doação e alocação de órgãos humanos deve atender
integralmente às determinações da Portaria nº 3.407, de 05/08/1998, do

1 INTRODUÇÃO

7

Ministério da Saúde, que regulamenta as disposições da Lei n. 9.434, de
04/02/1997, e do Decreto n. 2.268, de 30/07/1997. O Conselho Federal de
Medicina (CFM), no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de
30/09/1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19/07/1958 e,
considerando que a Lei nº 9.434, de 04/02/1997, determina em seu artigo 3º
que compete ao CFM definir os critérios para diagnóstico de morte
encefálica (Anexo B).
Um ponto fundamental para o sucesso do transplante cardíaco
encontra-se na seleção e manutenção do potencial doador. Sabendo que o
coração sofre com a instabilidade provocada pela morte encefálica, é de
fundamental importância a conduta ativa para manter as condições clínicas
estabilizadas, com o objetivo de preservar a qualidade do órgão a ser
transplantado e atenção especial deve ser dada ao suporte hemodinâmico,
para manter uma pressão arterial média maior ou igual a 60 mmHg. A
manutenção e, por muitas vezes, a recuperação do possível doador é de
vital importância para a estrutura do transplante cardíaco, uma vez que,
apesar de um contínuo esforço para termos mais doadores à disposição do
sistema, vivemos em estado de carência de doadores. Muitas publicações
referem que, após uma intervenção efetiva, podemos recuperar doadores
limítrofes com bons resultados no transplante cardíaco.32,33,34
No Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde distribui, por
intermédio do Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos (SPOT), o
PROTOCOLO
(Anexo C).

PARA

MANUTENÇÃO

DE

POSSÍVEIS

DOADORES

2 OBJETIVOS

2 OBJETIVOS

2
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OBJETIVOS

2.1 Objetivo primário
Constatar a influência do nível sérico elevado de sódio no doador e a
ocorrência de falência primária do enxerto.

2.2 Objetivo secundário
Constatar a influência de outras variáveis e a ocorrência de falência
primária do enxerto.

3 MÉTODOS

3 MÉTODOS

3
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MÉTODOS

3.1 Receptores
Retrospectivamente,

foram

avaliados

200

pacientes

(n=200)

submetidos à cirurgia de transplante cardíaco ortotópico (TxC) no Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC), entre janeiro de 2001 e dezembro
de 2010. Os dados da evolução e dos eventos clínicos no período de pósoperatório imediato (24 horas) foram registrados em um banco de dados,
com enfoque na presença da síndrome de baixo débito cardíaco (hipotensão
arterial sistêmica, pressão arterial sistólica < 90 mmHg), que evoluiu para a
necessidade de suporte hemodinâmico com o uso de assistência circulatória
(Balão de Contrapulsação Intra-Aórtico) e/ou parada cardiorrespiratória e
óbito. As características avaliadas do receptor foram: gênero, idade, peso,
altura, cor, cardiopatia de base, pressão de átrio direito em mmHg, pressão
sistólica de artéria pulmonar em mmHg, gradiente transpulmonar, creatinina
mg/dl, ureia mg/dl, clearence de creatinina em ml/min e cirurgia prévia
(reoperação).

3.2 Doadores
Duzentos (200) doadores foram selecionados pelos dados fornecidos
pela Central de Transplante do Sistema Estadual de Transplante, que
encaminha à equipe ficha contendo os dados do doador (Anexo A) com as
informações, dados demográficos do possível doador, exame físico,
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evolução do caso, se teve parada cardiorrespiratória, se houve ou não uso
de droga vasopressora, qual a usada e a dose por µg/kg/mim, exames
laboratoriais e também as sorologias, tipagem sanguínea, eletrocardiograma
e radiografia de tórax. Quando disponíveis são realizados ecocardiograma
para

avaliação

da

função

ventricular

e

valvas

cardíacas

e

cineangiocoronagrafia para avaliação da artérias coronárias. De acordo com
estas informações, a primeira avaliação é feita considerando: idade, droga e
a dose da substância vasopressora, estabilidade hemodinâmica e peso. A
decisão final de aceitar ou não o doador, muitas vezes, é feita no hospital da
captação pela equipe transplantadora responsável.
Os cuidados de manutenção clínica do doador são realizados no
hospital de origem do doador e a Central de Transplante da Secretaria de
Saúde disponibiliza o PROTOCOLO PARA MANUTENÇÃO DE POSSÍVEIS
DOADORES (Anexo C). Para tanto, devem ser realizados histórico do
doador,

história

pessoal

e

familiar,

exames

complementares

(eletrocardiograma, radiografia de tórax, avaliação da função renal e
hepática, hemograma) e avaliação sorológica, que deve incluir: pesquisa do
vírus da imunodeficiência humana (HIV I e II); vírus humano da leucemia de
células T (HTLV-I e II); hepatites pelo vírus B e C; citomegalovírus e EpsteinBarr vírus; toxoplasmose; Chagas e Sífilis. Todas estas informações são
copiladas em ficha denominada INFORMAÇÕES SOBRE O DOADOR DE
MÚLTIPLO ÓRGÃOS (Anexo A), do Sistema Estadual de Transplante do
Estado de São Paulo.
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Com a escassez de doadores, é necessário que essas diretrizes
estejam presentes. Na abordagem convencional para manutenção do
doador, deve-se manter o equilíbrio volêmico com o objetivo de manter
pressão venosa central entre 6 e 10 mmHg e corrigir as alterações
metabólicas, tais como: acidose mantendo o pH entre 7,40 e 7,45, corrigir a
hipoxemia mantendo o PO2 maior que 80 mmHg e a saturação de O2 maior
que 95%; controlar a hipercapnia mantendo PCO2 entre 30 e 35 mmHg e
manter o hematócrito maior ou igual a 30% e hemoglobina maior ou igual a
10 g/dl. Para obter sucesso nesse objetivo, deve-se ajustar a dose dos
inotrópicos e, sempre que possível, a noradrenalina e epinefrina devem ser
descontinuadas em favor do uso de dopamina ou dobutamina em uma dose
menor que 10 µg/kg/min. É necessária a correção hormonal para o controle
do Diabetes insipidus, com uso de vasopressina intravenosa ou acetato de
desmopressina (DDAVP) intranasal na dose 10 a 20 µcg/dia. Também é
indicado a reposição tireoidiana com triiodotironina 4 mg em bolus seguida
da infusão de 3,0 mg/h ou tiroxina 20 mg bolus e seguida de 10 mg/h, sendo
prescrito o uso de hidrocortisona 100 mg IV 6/6h.
O controle da hiperglicemia é realizado conforme os protocolos de
insulina, com o objetivo de manter a glicemia entre 110 e 150 mg/dl.
Resumindo, deve-se obter um bom controle hemodinâmico mas, para que
isto ocorra, deve ser restaurada a euvolemia, ajustando-se as doses das
drogas vasoativas para manter a pós-carga adequada otimizando, assim, o
débito cardíaco, sem depender de altas doses de β-agonistas, que
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aumentam a demanda miocárdica de oxigênio e levam à depleção das
reservas energéticas do miocárdio.6,35-42
Nesta pesquisa, os fatores dos doadores avaliados foram: idade,
gênero, peso (kg), altura (m), presença de hipertensão arterial sistêmica,
uso de álcool, tabagismo, uso de drogas ilícitas, ocorrência de parada
cardiorrespiratória prévia, causa da morte encefálica, pressão arterial
sistêmica média (mmHg), uso de drogas vasoativas dobutamina (µg/kg/min),
dopamina (µg/kg/min), noradrenalina (µg/kg/min), hemoglobina (g/dl),
hematócrito (%), leucócitos (103/µl), plaquetas (103/µl), ureia (mg/dl),
creatinina (mg/dl), sódio (mEq/l), potássio (mEq/l), glicemia (mg/dl), CPK
(iu/l), CK-MB (iu/l), amilase (iu/l), proteína total (mg/dl), globulina (mg/dl),
albumina (mg/dl), TGO (iu/l), TGP (iu/l) , fosfatase alcalina (iu/l) , GGT (iu/l),
bilirrubinas totais (mg/dl) , PH, PO2 (mmHg), PCO2 (mmHg), saturação de
O2 (%). A dosagem de sódio sérico foi incluída na análise e valores
elevados não eram considerados como contra-indicação durante esse
período.

3.3 Cirurgia de captação do enxerto
A captação do órgão é feita por meio de toracotomia mediana
longitudinal transesternal, com pericardiotomia longitudinal pré-frênica. A
seguir, são feitas a inspeção e palpação detalhadas para verificar se há
presença de hematomas ou traumas no miocárdio e/ou grandes vasos, bem
como constatar a ausência de frêmitos e placas ateromatosas visíveis ou
palpáveis nas artérias coronárias. A aorta ascendente e a artéria pulmonar
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são isoladas, seguindo-se a dissecação da veia cava inferior. A veia cava
superior é ligada próxima à veia ázigos e realiza-se o pinçamento da veia
cava inferior.
Nos casos de transplante cardíaco pela técnica bicaval, não é
realizada a ligadura da veia cava superior. Após o esvaziamento do coração,
a aorta é pinçada o mais distalmente possível, iniciando a infusão da
solução de cardioplegia por punção da aorta ascendente. A veia cava
inferior é seccionada para manter as cavidades direitas descomprimidas e
permitindo a drenagem da solução cardioplégica infundida, e as câmaras
esquerdas são descomprimidas pela retirada da extremidade da auriculeta
esquerda ou por abertura da veia pulmonar superior direita. Após o término
da infusão de solução cardioplégica, a aorta é seccionada distalmente,
seguida da secção da veia cava superior e das veias pulmonares superiores
direita e esquerda, completando a retirada do enxerto.

21,43

Em nosso serviço, a preservação miocárdica era realizada com uma
solução padrão que continha a seguinte composição: 500 ml de glicose a
5% mais 6,0 ml de cloreto de potássio 19,1% mais 4,0 ml de bicarbonato de
sódio 8,4%. Esta solução foi usada até 2007, quando foi iniciado o uso de
solução industrial - Celsior®, Genzyme Corporation (Anexo D)44,45.
Após a retirada, o órgão é colocado em um recipiente fechado com
soro fisiológico a 4º C e, a seguir, é introduzido em saco plástico com gelo
estéril e, finalmente, acomodado em caixa térmica para o transporte.
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3.4 Cirurgia no receptor e implante do enxerto
A técnica cirúrgica bicaval-bipulmonar46,47 é a preconizada em nosso
serviço para o transplante ortotópico e mantém a integridade do enxerto. O
coração nativo é acessado por meio de toracotomia mediana e
pericardiotomia longitudinal pré-frênica, seguindo-se a preparação para
circulação extracorpórea (CEC) com heparinização sistêmica (5 mg/kg) e
canulação da aorta ascendente ou da artéria femoral e, seletivamente, das
veias cavas. Após o início da CEC, a temperatura esofágica é rebaixada
para um nível próximo de 25˚C. Na remoção do coração nativo, o átrio
direito é ressecado integralmente, deixando-se os cotos correspondentes à
veia cava superior e à inferior, o átrio esquerdo também é totalmente
removido, sendo mantidos apenas os dois segmentos em que estão
inseridas as veias pulmonares. O coração do doador é preparado por meio
de incisão entre as veias pulmonares superior e inferior de cada lado,
obtendo-se dois orifícios de desembocadura. O implante iniciava-se pela
sutura das veias pulmonares esquerda e direita, respectivamente, e seguido
pela anastomose de ambas as veias cavas do doador aos cotos
remanescentes, começando pela veia cava inferior. O transplante bicavalbipulmonar era finalizado com a anastomoses das grandes artérias
pulmonar e aorta.
Todos os pacientes receberam no pré-operatório dose de 10 mg/kg de
metilprednisolona

e

antibioticoterapia

profilática

(inicialmente,

com

cefazolina e, a partir de 2009, passou-se a utilizar vancomicina, de acordo
com orientação de CCIH do IDPC.
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Do ato cirúrgico, foram avaliadas os seguintes dados da técnica
cirúrgica, tempo de isquemia (min), que corresponde ao tempo de início da
retirada até o implante completo do enxerto, discordância entre os gêneros
do doador e receptor, razão entre o peso do doador e o do receptor (peso
doador/peso receptor)48, solução de preservação e presença de falência
primária de enxerto.

3.5 Cuidados na Unidade de Recuperação Pós-Operatória do
Receptor
Ao chegar à Unidade de Recuperação Pós-Operatória (ROP), os
pacientes receberam outra dose de corticosteróide (metilprednisolona 10
mg/kg), sendo mantida até o 7º dia pós-operatório; quando se iniciava a
diminuição gradual, a profilaxia com antibiótico era mantida por, pelo menos,
48 horas. Na ROP, os pacientes eram mantidos em ventilação mecânica e
prosseguia-se o desmame, de acordo com a evolução clínica. Todos
receberam drogas vasoativas com o objetivo de manter o cronotropismo, e
as mais utilizadas foram dobutamina (dose de 5,0 µg/kg/min) e dopamina
(dose de 5,0 µg/kg/min) por 48 à 72 horas.

3.6 Definição da falência primária do enxerto
Grave comprometimento hemodinâmico, desenvolvido nas primeiras
24 horas após o transplante cardíaco, que necessita de suporte
hemodinâmico com mais de duas drogas inotrópicas ou uso de suporte
circulatório mecânico, quer com Balão de Contrapulsação Intra-Aórtico
(BIA), que pode evoluir para parada cardiorrespiratória e/ou óbito.
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3.7 Tratamento da falência primária do enxerto
O tratamento da falência primária do enxerto é extremamente
desafiador, pois incorre em uma taxa substancial de mortalidade precoce
que ocorre apesar de todo o tratamento intensivo realizado nesse
período.49,50 Tal abordagem é feita com manejo medicamentoso, sendo
usada uma variedade de agentes inotrópicos, tais como: as catecolaminas
(dopamina, dobutamina e noradrenalina), o inibidor da fosfodiesterase,
milrinoma e, recentemente, a literatura também descreve o uso de
levosimendana.51 O tratamento medicamentoso está indicado nos casos
mais leves e parece ser suficiente para restaurar a contratilidade miocárdica
e a estabilidade hemodinâmica. Nos casos de maior gravidade, deve se
aventar a instituição de suporte circulatório mecânico52,53 (balão intra-aórtico
de contrapulsação, dispositivos de assistência ventricular e ECMO). Em
nosso serviço, nos casos de gravidade elevada, lança-se mão do BIA que,
muitas vezes, é indicado precocemente ainda dentro do centro cirúrgico.
Esta conduta está de acordo com a literatura, que preconiza não postergar a
aplicação de suporte circulatório mecânico, que se impõe no quadro clínico
representado com o choque cardiogênico. Uma vez instituído o tratamento
adequado, deve se realizar constantemente avaliações à beira do leito, para
julgamento da recuperação da contratilidade miocárdica que, de acordo com
a literatura, ocorre por volta de 72 horas, após o início de tratamento, mas
há relatos de recuperação em 1 dia e recuperação mais tardia em até 7 dias
após o transplante cardíaco. Outra consideração a ser feita é se, nos casos
refratários, deve-se ou não considerar a indicação de retransplante.

54
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3.8 Método estatístico
Estatísticas descritivas de frequências, absoluta (n) e relativa (n), foram
apresentadas para as medidas qualitativas observadas. As medidas
quantitativas foram resumidas em média, desvio-padrão (DP), mediana,
mínimo, máximo e intervalo interquartílico (IIQ) = (percentil 25 – percentil
75).
Para verificar a existência de associação entre as medidas qualitativas
e a ausência ou presença da FPE no receptor foi aplicado o teste Quiquadrado de Pearson ou o teste exato de Fisher.55 A comparação das
medidas quantitativas foi feita pelo teste t de Student56 ou pelo não
paramétrico de Mann-Whitney.57
Após a identificação dos valores estatisticamente significativos, de
sódio sérico do doador no grupo de receptores com FPE, um ponto de corte
para discriminar os dois grupos, ou seja, um ponto para o sódio sérico com
base no qual são observadas maiores ocorrências de FPE, foi obtido pela
maximização da sensibilidade e especificidade dos pontos da curva ROC Receiver Operating Characteristic58, o qual corresponde ao ponto da curva
ROC de menor distância de sensibilidade e especificidade de 100%. O nível
de significância dos testes foi de 5%, ou seja, diferenças significativas foram
consideradas quando o nível descritivo do teste (valor de p) foi menor que
5%. As análises estatísticas foram feitas com auxílio do software SPSS
versão 19.0 (SPSS Inc., Chicago IL, 2004).
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Um modelo de regressão logística múltipla59 foi ajustado para avaliar
os efeitos de fatores e covariáveis presentes na FPE. O tamanho do efeito,
quando significativo, foi medido pela razão de chances (Odds Ratio = OR) e
respectivo intervalo de confiança de 95% (IC 95%).
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Quando foram analisadas as características dos receptores (Tabelas 1,
1.1, 1.2, 1.3), houve predomínio do gênero masculino em 81,5% dos
pacientes transplantados, e a cardiomiopatia isquêmica foi a mais
prevalente (30,5% dos casos). A idade média dos receptores foi de 47,1
(±13,71) anos. Hipertensão pulmonar (PAPS > 50 mmHg) ocorreu em 39
pacientes (19,8%). A média do clearence de creatinina foi de 51,97 (± 24,12)
ml/min. Foram transplantados sete pacientes (3,5%) com diagnóstico de
Diabetes tipo 2 que usavam metformina em dose menor que 1,0 grama/dia e
sem lesão em órgão alvo.
Tabela 1 Características antropométricas do receptor

Gênero masculino n(%)
Idade média (±)
Cardiopatia de base n (%)

Isquêmica
Idiopática
Chagásica
Outras

Peso média (±)
Cor n (%)

Branca
Parda
Negra

Altura média (±)

163 (81,5)
47,1 (13,71)
61 (30,5)
59 (29,5)
58 (29)
22 (11)
63,57 (11,92)
143 (71,5)
35(17,5)
22 (11)
1,66 (0,08)

Tabela 1.1 Características hemodinâmicas do receptor

Pressão átrio direito
PAP sistólica > 50 mmHg
Gradiente transpulmolnar

média (±)
n(%)
média (±)

9,97 (6,02)
39 (19,8)
7,45 (3,27)

Tabela 1.2 Características laboratoriais do receptor

Creatinina
média (±)
Ureia
média (±)
Clearence creatinina média (±)

1,34 (0,38)
56,28 (25,51)
51,97 (24,13)
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Entre as características dos doadores (Tabelas 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
e 2,6), nota-se que a maioria foi do gênero masculino, 67,5% com idade
média de 28,84 (±10,07), e a principal causa de morte foi por traumatismo
cranioencefálico. Para suporte hemodinâmico a noradrenalina foi usada em
110 pacientes, e em 80, foram doses maiores que 0,1 µg/kg/min.
Tabela 2 Características antropométricas do doador

Gênero masculino
Peso média (±)
Idade média (±)

n (%)

135 (67,5)
75,19 (12,49)
28,84 (10,07)

Tabela 2.1 Causas de morte encefálica (%)

TCE
FAF
AVCi
AVCh
Anoxia cerebral
TU cerebral

112 (56)
1 (0,)
4 (2)
67 (33,5)
12 (6)
4 (2)

Tabela 2.2 Antecedentes do doador

HAS
Uso de álcool
Tabagismo
Drogas ilícitas
PCR prévia

38 (19,19)
29 (14,72)
30 (15,74)
8 (4,06)
36 (18,37)

Tabela 2.3 Características hemodinâmicas do doador

Pressão arterial – média (±)

88,77 (16,32)

Tabela 2.4 Uso de drogas vasoativas no doador

Dopamina - n (%)
Dopamina dose - média (±)
Dobutamina – n (%)
Noradrenalina – n (%)
Dose <= 0,1 µg/kg/min
Dose > 0,1 µg/kg/min
Noradrenalina dose - média (±)

73 (37,8)
2,56 (3,9)
3 (1,5)
110 (55)
30 (15)
80 (40)
0,29 (0,31)
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Tabela 2.5 Dados laboratoriais do doador

CPK - média (±)
CK-MB - média (±)
Hb – média (±)
Ht - média (±)
Leucócitos - média (±)
Plaquetas - média (±)
Ureia - média (±)
Creatinina - média (±)
Potássio - média (±)
Glicemia - média (±)
Sódio - média (±)
Amilase - média (±)
TGO - média (±)
TGP - média (±)
Bilirrubinas totais - média (±)

3399,66 (10545,820)
77,84 (141,08)
10,8 (2,58)
32,24 (7,57)
15216,33(7215,05)
161283 (99901,55)
43,54 (27,44)
1,46 (1,04)
3,85 (0,95)
167,15 (89,88)
155,69 (16,31)
175, 47 (245,32)
140, 52 (306,92)
90,88 (169,95)
0,79 (0,92)

Tabela 2.6 Dados gasométricos do doador

FiO2 - média (±)
Ph - média (±)
PO2 - média (±)
PCO2 - média (±)
SO2 - média (±)

81,52 (25,31)
7,34 (0,11)
177,11 (95,63)
39,16 (16,39)
97,07 (6,68

Nos dados da Tabela 3, observa-se que as principais características
referentes a cirurgia foram: a técnica cirúrgica preponderante foi a
bipulmonar-bicaval em 98% dos casos, o tempo de isquemia médio de
138,27 minutos (±33,46) e a relação do peso do doador e do receptor foi de
1,21 (±0,24). A ocorrência de falência primária de enxerto ocorreu em 49
pacientes (24,5%).
Tabela 3 Características cirúrgicas
Técnica cirúrgica - n (%)
Bipulmonar
Unipulmonar
Discordância sexo receptor/doador - n(%)
M–M
M–F
F–M
F–F
Tempo de isquemia - média (±)
Relação peso D/R - média (±)
Falência primária de enxerto - n (%)
Preservação - n (%)
Solução padrão
Celsior®

196 (98)
4 (2)
113 (56.5)
49 (24,5)
22 (11)
16 (8)
138,27 (33,46)
1,21 (0,24)
49 (24,5%)
137 (68,5)
63 (31,5)
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Na análise univariada, a média do sódio sérico do doador em relação a
presença ou não de FPE é descrita nos dados da Tabela 4 e na Figura 1.
Os valores de Na sérico do doador foram estatisticamente maiores no grupo
de receptores que apresentaram FPE (p=0,001).
Tabela 4 Análise do sódio sérico na falência primária de enxerto

FPE
Na mEq/l
Média (±)*
Mínimo
Percentil 25
Mediana
Percentil 75
Máximo

Não

Sim

153,6 (15,8)
113,0
142,0
153,0
164,0
190,0

162,0 (16,5)
123,0
152,0
165,0
173,0
202,0

*Valor de p = 0,001 : teste de Mann-Whitney

Figura 1 - Boxplot de Na sérico do doador em FPE.

A curva ROC (Figura 2) e a Tabela 5 serviram para determinar o valor
de corte do Na sérico do doador para a FPE que foi de 159 mEq/L.
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Tabela 5 Resultados da análise da curva ROC para o sódio na FPE

Área
0,654
Ponto de corte
159

IC 95%
(0,564; 0,745)
Sensibilidade
63,3%

Valor de p
0,0012
Especificidade
67,6%

Figura 2 - Curva ROC de Na sérico no doador em FPE.

Dos 121 pacientes receptores, cujos doadores apresentaram valores
de sódio sérico ≤ 159 mEq/l, a FPE ocorreu em 18 (15,3%) e nos 79
receptores, cujos doadores tiveram valores de sódio ≥ 159 mEq/l, a FPE
ocorreu em 31 (39,2%) com diferença significativa (p < 0,001).
As análises das características dos receptores, doadores e da cirurgia
em relação à presença ou não de FPE estão dispostos nos dados das
Tabelas 6, 7 e 8. As variáveis que apresentaram diferença significativa em
relação à presença de FPE foram sódio sérico no doador > 159 mEq/l (p<
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0,001) e tabagismo do doador (p=0,04). Outras variáveis que apresentaram
valor de p< 0,10 foram: idade do doador (p=0,068), PH da gasometria do
doador (p=0,072) e pressão arterial da artéria pulmonar < 50 mmHg
(p=0,061).
Tabela 6 Avaliação das características demagrafícas do receptor em relação FPE
FPE
Valor de
Total
p
Não (n=151)
Sim (n=49)
122 (80,8)

41 (83,7)

163 (81,5)

Isquêmica

49 (32,5)

12 (24,5)

61(30,5)

Idiopática

47 (31,1)

12 (24,5)

59 (29,5)

Chagásica
Outras
Cor - n%
Branco

38 (25,2)
17 (11,3)

20 (40,8)
5 (10,2)

58 (40,8)
22 (11)

109 (72,20)

34(69,4)

143 (71,5)

24 (15,9)

11 (22,4)

35 (17,5)

18 (11,9)
1,66 (0,09)
62,83 (12,11)
22,82 (3,77)
47,35 (14,3)
46 (30,5)

4 (8,2)
1,68 (0,07)
65,86 (11,14)
23,31 (3,72)
46,33 (11,84)
12 (24,5)

22 (11)
1,66 (0,08)
63,57 (11,92)
22,94 (3,75)
47,1 (13,71)
58 (29)

Gênero masculino - n%

0,214

Cardiopatia de base - n%

Pardo
Negro
Altura - média (±)
Peso - média (±)
IMC - média (±)
Idade - média (±)
Reoperação - média (±)

0,652

0,491

0,086
0,122
0,448
0,343
0,423

Tabela 6.1 Avaliação das características hemodinâmicas do receptor em relação FPE
FPE
Valor de
Total
p
Não
Sim
Pressão de átrio direito
9,77 (5,61)
10,62 (7,23)
9,97 (6,02)
0,818
(mmHg) - média (±)
PAP sistólica > 50 mmHg – n
34 (22,8)
5 (10,4%)
39 (19,8%)
0,061
(%)
7,63 (3,49)
6,95 (2,6)
7,45 (3,27)
0,573
GTP (mmHg)n - média (±)

Tabela 6.2 Avaliação das características laboratoriais do receptor em relação FPE
FPE
Valor de
Total
p
Não
Sim
Creatinina - média (±)

1,34 (0,39)

1,34 (0,3)

1,34 (0,38)

0,931

Ureia - média (±)

55,54 (23,94)

59,13 (31,09)

56,28 (25,51)

0,987

Clearence creatinina média (±)

53,01 (24,46)

47,73 (22,73)

51,97 (24,13)

0,336
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Tabela 7 Avaliação das características antropométricas do doador em relação FPE
FPE

Total

Valor de
p

Não

Sim

102

33

135

0,979

Peso (kg) - média (±)

75,01 (12,3)

75,76 (13,17)

75,19 (12,49)

0,989

Idade (anos) - média (±)

28,12 (10,02)

31,04 (10,01)

28,84 (10,07)

0,068

Gênero masculino – n

Tabela 7.1 Avaliação das causas de morte encefálica em relação FPE
FPE

Total

Valor de
p
0,140

Não

Sim

TCE

90(59,6)

22(44,9)

112 (56,0)

FAF

0(,0)

1(2)

1(5)

AVCi

4 (2,6)

0 (,0)

4 (2)

AVCh

45 (29,8)

22 (44,9)

67 (33,5)

Anoxia

9 (6)

3(6,1)

12 (6)

TU cerebral

3 (2)

1 (2)

4 (2)

Tabela 7.2 Avaliação dos antecedentes do doador em relação FPE
FPE

Total

Valor de
p

HAS - n (%)

Não
26 (17,4)

Sim
12 (24,5)

38 (19,2)

0,278

DM - n (%)

6 (4)

1 (2)

7 (3,5)

0,514

Uso de álcool - n (%)

24 (16,2)

5 (10,2)

29 (14,7)

0,303

Tabagismo - n (%)

17 (11,5)

14 (28,6)

31 (15,7)

0,004

7 (4,7)

1 (2)

8 (4,1)

0,408

30 (20,4)

6 (12,2)

36 (18,4)

0,201

Uso drogas ilícitas - n (%)
PCR prévia - n (%)

Tabela 7.3 Avaliação das características hemodinâmicas do doador em relação FPE
FPE
PAM (mmHg)

Média (±)

Não

Sim

89,05 (15,87)

87,85 (17,91)

Total

Valor de
p

88,77 (16,32)

0,738
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Tabela 7.4 Avaliação do uso de drogas vasoativas no doador em relação FPE
FPE
Valor de
Total
p
Não
Sim
n%
52 (36,1)
21 (42,9)
73 (37,8)
0,400
Dopamina
2,59 (4,11)

2,46 (3,25)

2,56 (3,9)

0,691

n%

3 (2)

0 (0)

3 (1,5)

1,000

Sem noradrenalina

n%

69 (45,7)

21 (42,9)

90 (45)

<= 0,1 (µg/kg/min)

n%

25 (16,6)

5 (10,2)

30 (15)

> 0,1 (µg/kg/min)

n%

57 (37,7)

23 (46,9)

80 (40)

0,28 (0,32)

0,32 (0,27)

0,29 (0,31)

Dopamina dose
Dobutamina

0,398

Noradrenalina

Noradrenalina dose

0,142

Tabela 7.5 Avaliação das características laboratoriais do doador em relação FPE
FPE
Valor de
Total
p
Não
Sim
3226,16
3905,71
3399,66
0,407
CPK
Média (±)
(10825,9)
(9773,78)
(10545,82)
70,49
99,88
77,84 (141,08)
0,232
CK-MB
Média (±)
(126,56)
(177,47)
10,72
11,06
10,8
0,421
HB
Média (±)
(2,59)
(2,56)
(2,58)
32,37
32,6
32,42
0,855
HT
Média (±)
(7,84)
(6,76)
(7,57)
14813,99
16456,88
15216,33
0,188
Leucócitos
Média (±)
(7145,85)
(7361,47)
(7215,05)
163653,74
154023,96
161283,33
0,372
Plaquetas
Média (±)
(96910,31)
(109316,21)
(99901,55)
43,28
44,34
43,54
0,595
Ureia
Média (±)
(27,9)
(26,27)
(27,44)
1,45
1,48
1,46
0,398
Creatinina
Média (±)
(1,12)
(0,79)
(1,04)
3,86
3,82
3,85
0,477
Potássio
Média (±)
(0,94)
(0,96)
(0,95)
163,36
178,59
167,15 (89,88)
0,591
Glicemia
Média (±)
(80,21)
(114,48)
175,2
176,27
175,47 (245,32)
0,316
Amilase
Média (±)
(223,43)
(302,62)
143,45
131,73
140,52 (306,92)
0,581
TGO
Média (±)
(339,19)
(180,66)
95,56
76,86
90,88 (169,95)
0,98
TGP
Média (±)
(190,1)
(84,57)
136,42
134,36
135,88 (92,97)
0,801
FA
Média (±)
(95,1)
(87,71)
97,85
89,84
95,75 (183,29)
0,576
GGT
Média (±)
(184,62)
(181,37)
0,82
0,68
0,79
0,832
BT
Média (±)
(1,04)
(0,41)
(0,92)
0,33
0,27
0,32
0,555
BD
Média (±)
(0,61)
(0,2)
(0,54)
Na > 159
48
31
79
n%
< 0,001
(32,4)
(63,3)
(40,1)
mEq/l
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Tabela 7.6 Avaliação das características gasométricas do doador em relação FPE
FPE
Valor de
Total
p
Não
Sim
82,41 (24,88)
78,92 (26,62)
81,52 (25,31)
0,437
Fi02 (%)
7,35 (0,11)

7,31 (0,12)

7,34 (0,11)

0,072

PO2 (mmHg)

174,62 (94,65)

184,36 (99,1)

177,11 (95,63)

0,510

PCO2 (mmHg)
SO2 (mmHg)

38,76 (15,36)
97,13 (5,51)

40,33 (19,26)
96,91 (9,36)

39,16 (16,39)
97,07 (6,68)

0,876
0,357

Ph

Tabela 8 Avaliação das características cirúrgicas em relação FPE
FPE
Total
Não
Sim
Técnica cirúrgica
Bipulmonar bicaval

n%

149 (98,7)

47 (95,9)

196 (98)

2 (1,3)

2 (4,1)

4 (2)

Valor de
p

0,252

n%
Unipulmonar
Discordância de sexo
receptor - doador
n%
M-M

84 (55,6)

29 (59,2)

113 (56,5)

M-F

n%

37 (24,5)

12 (24,5)

49 (24,5)

F-M

n%

18 (11,9)

4 (8,2)

22 (11)

F-F
Tempo de isquemia
Média (±)
Relação peso D/R
Média (±)
Preservação

n%

12

4

16

137,77 (34,83)

139,8 (29,6)

138,27 (33,56)

0,624

1,22 (0,24)

1,17 (0,23)

1,21 (0,24)

0,139

100 (66,2)
51 (31,8)

37 (75,5)
12 (24,5)

137 (68,9)
63 (31,5)

0,224

Solução padrão
Celsior®

0,906

%

Estas variáveis foram incluídas no modelo inicial de regressão logística
tanto para o sódio quantitativo (Tabela 9) como para o sódio qualitativo
(Tabela 10).
Os resultados das análises logísticas no modelo final mostraram a
persistência do sódio do doador e o tabagismo do doador, como fatores de
risco para ocorrência de FPE. O sódio sérico > 159 mEq/ml aumentas a
chances de FPE em 3,43 vezes e o tabagismo, em 2,83 vezes (Tabela 10).
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Tabela 9 Resultados do modelo logístico para FPE com sódio quantitativo
Modelo Inicial
Efeito
EP
OR
IC95% OR
PAP sistólica ≤ 50 receptor
Idade doador
Tabagismo doador
Ph doador
Na doador
Constante
Modelo Final
Tabagismo doador
Na doador
Constante

1,50
0,02
1,02
-2,90
0,03
13,65

0,65
0,02
0,45
1,65
0,01
12,35

4,46
1,02
2,77
0,06
1,03
851.491,95

1,26
0,98
1,14
0,00
1,00

15,80
1,06
6,71
1,40
1,05

0,0205
0,2806
0,0238
0,0792
0,0191
0,2688

1,02
0,03
-6,05

0,42
0,01
1,74

2,77
1,03
0,00

1,21
1,01

6,34
1,05

0,0158
0,0056
0,0005

Tabela 10 Resultados do modelo logístico para FPE com sódio qualitativo
Modelo Inicial
Efeito
EP
OR
IC95% OR
PAP sistólica < 50 receptor
Idade doador
Tabagismo doador
Ph doador
Na > 159 doador
Constante
Modelo Final
Tabagismo doador
Na > 159 doador
Constante

P

P

1,47
0,02
1,04
-2,58
1,16
15,24

0,65
0,02
0,46
1,70
0,38
12,46

4,34
1,02
2,84
0,08
3,18
4.172.015,80

1,21
0,98
1,16
0,00
1,51

15,55
1,06
6,93
2,10
6,70

0,0240
0,3003
0,0219
0,1282
0,0023
0,2213

1,04
1,23
-1,89

0,43
0,35
0,27

2,83
3,43
0,15

1,23
1,73

6,52
6,81

0,0146
0,0004
0,0000
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A maioria das alterações que ocorrem no indivíduo, após a
confirmação da morte encefálica, está correlacionada ao aumento súbito ou
gradual da pressão intracraniana (PIC). Após trauma encefálico (TCE) ou
acidente vascular cerebral (AVC), há um efeito de massa progressivo que
leva ao ingurgitamento venoso e edema cerebral. O tronco encefálico é
forçado contra o forame magno, causando compressão arterial, isquemia e
subsequente infarto e este, por sua vez, leva ao aumento do edema e
progressão da PIC que vai culminar com a interrupção da circulação
encefálica. As diferentes alterações fisiológicas ocorrem, de acordo com as
distintas áreas do tronco cerebral acometidas. A isquemia do tronco
cerebral, mais especificamente da região da ponte, resulta em estimulação
vagal, que dá origem à resposta de Cushing, que é caracterizada por
hipertensão, bradicardia e respiração irregular. Como a isquemia progride,
ocorre acometimento dos núcleos vagal e cardiomotor, o que resulta em
estimulação simpática sem antagonismo e, por fim, há a perda progressiva
da total estimulação simpática. Com todas as mudanças que se verificam na
morte encefálica, com a diminuição e, posteriormente, cessação da
circulação encefálica, vão acarretar em dano pituitário e hipotalâmico que
levará a uma depleção na produção de hormônio antidiurético (ADH) e no
estímulo à produção do hormônio estimulante da tireóide (TSH) que, por sua
vez, leva a uma produção inadequada de hormônios tireoidianos. As
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principais manifestações clínicas da morte encefálica são, por ordem de
prevalência: hipotensão, Diabetes insipidus, coagulação intravascular
disseminada, arritmias cardíacas, edema pulmonar e acidose metabólica6062

. A principal consequência da inibição do ADH é a diurese excessiva, que

culmina com o desenvolvimento de um estado de hiperosmolaridade,
caracterizado por elevação do nível sérico do sódio.
Frequentemente, os doadores de órgãos são desidratados por poliúria,
hipotensos e hipernatrêmicos logo, uma monitorização intensiva e um
manejo adequado de fluidos devem ser iniciados precocemente, para que
ocorra estabilização do quadro pressórico. Esses pacientes têm rápida
deterioração hemodinâmica, e isto intensifica o metabolismo anaeróbico
com depleção dos complexos de alta energia (adenosina trifosfato e
creatinina-fosfatase) do miocárdio, levando à disfunção cardíaca.63,64 Tal
condição é corroborada pela perda da reserva de autorregulação do fluxo
coronariano e consequente hipoperfusão, comprometendo assim ainda mais
a função miocárdica.

65-67

A morte encefálica leva a um prejuízo da regulação cerebral que
frequentemente, culmina com a depleção da produção do ADH por dano
pituitário. A consequência clínica desta condição é o desenvolvimento da
Diabetes insipidus, que é caracterizada por diurese excessiva, hipovolemia,
hiperosmolaridade e elevação do sódio sérico.37 O desenvolvimento da
insuficiência hipotalâmica-pituitária-adrenal possui grande prevalência, entre
30% e 50%, após a morte encefálica, sendo então o Diabetes insipidus a
sua principal complicação.68

5 DISCUSSÃO

35

Pode-se definir hipernatremia, como a elevação do sódio sérico a
valores

maiores

que

145

mEq/l,

e

isso

vem

representar

a

hiperosmolaridade69, visto que o sódio é um soluto osmótico que induz o
movimento de água através das membranas celulares70.
Está descrito que o acúmulo de sódio intracelular ocorre em razão da
acidose, com a consequente mudança da bomba H+/Na+, que ocorre
durante a isquemia (Figura 3). Durante a reperfusão verifica-se o influxo de
cálcio via canais de Na+/Ca++, sendo considerado um mecanismo de injúria
de reperfusão.71-75

A) Controle

B) Isquemia

Figura 3 - Diagrama dos fluxos no sarcolema e mitocôndria.
Fonte: Murphy E; Circulation Research (2009, 104:292-303)

Fisiologicamente, a taxa de concentração de Na do intra para o
extracelular é de 1:10 e ocorre aumento de concentração de Na intracelular
com a hipernatremia. Em um estudo experimental, foi medido o sódio
intracelular em ratos e durante a isquemia foi detectado que houve aumento
progressivo do sódio intracelular, quando comparado com os níveis basais76
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(Figura 3). A elevação da concentração de sódio no extracelular e,
consequentemente, no intracelular, tem influência sobre a respiração
mitocondrial, podendo acarretar alteração com aumento de produção de
radicais de oxigênio, contribuindo para a ocorrência de injúria de reperfusão,
além de desregular a atividade adenosina trifosfatase.77,78
Outra alteração descrita da influência da hipernatremia é observada
nas miopatias periféricas, no que concerne à sobrecarga imposta à ação da
bomba sódio-potássio, haja vista que, durante sua ação exacerbada, ocorre
aumento de consumo de energia, com isso, pode levar a uma depleção das
reservas energéticas.79
A bomba sódio-potássio é responsável por manter a homoestase de
íons e água no intracelular, uma vez que junto com o fluxo de sódio há um
fluxo de água, ou seja, se houver aumento de sódio intracelular poderá
ocorrer acúmulo de água que provocará edema celular.80
Acredita-se também que a hipernatremia do doador pode levar ao
aumento do risco de falência primária do enxerto por possível atordoamento
do miocárdio, que pode ser produzido por mecanismos diversos, sendo a
injúria

de

isquemia/reperfusão81

o

principal

deles,

podendo

haver

contribuição da depleção energética e do edema celular.
O sódio e o potássio realizam sua passagem pelas membranas
celulares através do chamado transporte ativo, processo esse que bombeia
íons de sódio para fora da célula e íons de potássio para dentro, na
proporção de três íons de sódio e dois de potássio. Essa ação mantém a
diferença de concentração entre sódio e potássio, estabelecendo uma
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voltagem negativa dentro da célula. Os componentes físicos básicos da
bomba sódio-potássio (Figura 4) têm uma proteína transportadora, que é um
complexo com duas proteínas globulares separadas, sendo uma chamada
de subunidade α e outra de β. A subunidade α apresenta três características
importantes para o funcionamento: a ligação de três íons sódio, a existência
de outro local para duas ligações para íons potássio e a existência de uma
porção interna com atividade ATPase. Quando os dois íons de potássio
ligam-se à parte externa da proteína transportadora e os três íons de sódio
ligam-se à parte interna, a função de ATPase da proteína torna-se ativada.
Sendo assim, cliva uma molécula de ATP, dividindo-se em difosfato de
adenosina (ADP) e liberando uma ligação de fosfato de alta energia. Esta
energia

causa

alteração

química

e

conformacional

da

proteína

transportadora, extrudando os três íons de sódio para fora e os dois íons de
potássio para dentro.

Figura 4 - Os componentes físicos básicos da bomba sódio-potássio.
th
Fonte: Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, (11 Edition, 2006)
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Uma das funções mais importantes da bomba Na+-K+ é controlar o
volume de cada célula, uma vez que, dentro de cada uma, há um número
grande de proteínas e de outras moléculas orgânicas que não podem sair. A
maioria delas tem carga negativa, atraindo um grande número de íons
sódio, potássio e outros íons de cargas positivas, todas essas moléculas e
íons vão provocar movimento osmótico de água para dentro das células,
para que estas células não edemaciem até se romperem e a bomba Na+-K+
é a responsável por interromper esse processo.82
O presente estudo foi idealizado com o objetivo de demonstrar a
associação existente entre o nível sérico de sódio elevado (hipernatremia)
do doador e o desenvolvimento de falência primária do enxerto, condição de
alta mortalidade após o transplante cardíaco.
Ao analisar as alterações fisiopatológicas decorrentes da morte
cerebral

em

conjunto

com

a

experiência

acumulada

do

manejo

hidroeletrolítico dos doadores no transplante hepático, refletimos com
grande preocupação, que cada vez mais é escassa a existência de
potenciais

doadores

de

órgãos

em

condições

mais

adequadas,

especialmente, na doação de coração. Isso pode ser observado pela média
global do nível sérico de sódio dos doadores que foi de 155,69 mEq/l
(±16,31).
Ao contrário do transplante hepático, existe pouca informação na
literatura a respeito da importância do nível sérico de sódio nos doadores de
coração, bem como seu impacto nos resultados a curto e longo prazos. As
poucas referências apresentam controvérsias sobre o tema. Os trabalhos de
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Kaczmarek, sendo o primeiro de centro único23 e o segundo multicêntrico21,
não demonstraram a influência do nível de sódio sérico do doador nos
resultados imediatos e a longo prazo após o transplante cardíaco, porém
com a média do sódio no primeiro de 148,2 mEq/L e no segundo de 147,7
mEq/L, bem mais baixo do que a média dos valores encontrados em nosso
estudo. A incidência de FPE foi de 3,6%, enquanto no nosso, foi de 24,9%.
O que poderia explicar a baixa incidência da FPE
relação ao nosso

e que ela

nestes estudos em

foi definida como morte em 30 dias,

diferentemente da nossa.
21
Já o estudo de Hoefer , com 4.641 pacientes do banco de dados do

Eurotransplant, mostrou que tanto a hiponatremia como a elevação dos
níveis de sódio sérico foram associados com o aumento progressivo da
mortalidade em um ano.
A definição de FPE é bastante discutível levando-se em conta a grande
diferença nos critérios diagnósticos. Estima-se que sua incidência possa
variar de 1% a 33%10. O estudo de Russo17 no qual usou-se como definição
morte ou retransplante, excetuando-se a rejeição, infecção ou problemas
cirúrgicos; nos primeiros 30 dias, a incidência de FPE foi de 2,5%. Esta
14
definição foi alvo de crítica por parte de Beiras-Fernandez , visto que esse

autor usa apenas morte e retransplantes, Russo exclui os casos que
receberam tratamento adequado e recuperaram a função cardíaca.
Segovia10 publicou estudo procurando criar um escore de risco para FPE,
trouxe uma definição mais ampla que define FPE por meio das seguintes
características: disfunção ventricular; comprometimento hemodinâmico;
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ocorrência nas primeiras 24 horas após Tx e ausência de causas
secundárias, e com esta definição eles tiveram incidência de 9% com
letalidade de 80%.
O presente estudo mostrou-se útil, pois obteve um ponto de corte para
a seleção dos doadores em nossa população e, assim, tentar melhorar os
resultados do transplante cardíaco, sendo que a mortalidade precoce
mantém-se, como um desfecho desfavorável às curva atuariais precoces e
tardias.
O transplante cardíaco permanece como padrão ouro para o
tratamento da insuficiência cardíaca avançada, e o Brasil já possui uma
grande bem sucedida experiência tanto no âmbito cirúrgico como no
clinico.

83,84

Mas, há necessidade de se buscar as melhores condições para

expandir os resultados e, nesse cenário, há o entendimento de que a
mortalidade precoce permanece em níveis mais altos e que o principal
evento responsável é a FPE.5 Alguns estudos procuraram a associação de
vários fatores, tanto do receptor como do doador e mesmo da cirurgia, que
pudessem levar a desenvolvimento de FPE, tanto que já foram criados
escores tanto para o receptor e para o doador.11,12
Uma das principais alterações que ocorre na morte encefálica é o
surgimento de Diabetes insipidus, que acarreta um estado hiperosmolar com
elevação do níveis séricos de sódio, levando a uma deterioração clínica do
possível doador de órgãos. O diagnóstico de morte encefálica, com vista à
doação de órgãos, torna o ambiente preocupante na UTI e, por muitas
vezes, o manejo mais adequado desse doente fica negligenciado,
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perpetuando o estado hiperosmolar e de acidose que, por sua vez, aumenta
o influxo de sódio para o intracelular. Na literatura, está fundamentado que
os principais mecanismos da injúria de reperfusão são acúmulos de sódio
no intracelular em razão da acidose, mudança no funcionamento da bomba
sódio-hidrogênio e alteração no fluxo de cálcio pela via canais de
Na+/Ca++.66 Outra alteração discutida sobre a influência da hipernatremia
sobre a função da bomba sódio-potássio é no controle do fluxo de íons e
água para o interior da célula.
Em trabalho referente à qualidade do doador, Fonari85 comenta o
aumento do uso de doadores limítrofes e discute a importância de que a sua
qualidade é fundamental para o bom resultado do transplante cardíaco.
Um ponto importante a ser considerado é se as alterações
hidroeletrolíticas e, mais precisamente, a hipernatremia representariam um
epifenômeno da morte cerebral ou de cuidados inadequados do doador.22
Os resultados de nosso estudo colaboram esta afirmação, pois sugerem
uma consequência desfavorável ao Tx, porém, sem ter poder para distinguir
se representaria um indicador de manutenção não adequada do doador.
Outro resultado significativo encontrado no presente estudo está na
associação de FPE e hábito de tabagismo do doador. Este dado pode ter
valor discutível, uma vez, que a informação sobre esse hábito é obtida e tida
como certa em entrevista com familiares.
A implicação clínica deste estudo permitirá a escolha de doadores mais
apropriada ao Tx em nosso meio, incluindo a adoção da hipernatremia em
sua avaliação inicial. A Central de Transplantes da Secretaria Estadual do
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Estado de São Paulo já incluiu o sódio sérico na análise da curva de
sobrevida do banco de dados dos pacientes transplantados.
As principais limitações deste estudo é que são dados apenas de um
centro único, estudo retrospectivo e com número que poderia ser
considerado pequeno de pacientes. No entanto, há poucos estudos
randomizados e com grande número de indivíduos na área de transplante
cardíaco na literatura mundial. Nesta área, a maioria do conhecimento
baseia-se na experiência dos grandes centros transplantadores individuais
ou na análise de banco de dados.
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6.1 Objetivo primário
A presença de sódio sérico elevado no doador aumentou a chance de
ocorrência FPE e, que para cada unidade a mais de Na, a chance de FPE
aumenta em 3%. A maior proporção de FPE foi encontrada nos receptores
que receberam órgão de um doador que apresentava sódio sérico maior que
159 mEq/l, e esta condição elevou em 3,4 vezes as chances de ocorrer
FPE.

6.1 Objetivo secundário
A presença de tabagismo no doador aumentou em 2,8 vezes as
chances de FPE no receptor.
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