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Bicalho CS. Vigilância da replicação do poliomavírus humano BK (BKPyV) e 

evolução para Nefropatia Associada ao BKPyV (NABKPyV) em pacientes 
submetidos a transplante renal [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2017. 
 
INTRODUÇÃO: O BKPyV está associado à inflamação e perda da função do 

enxerto em pacientes transplantados renais. Nos pacientes transplantados 
renais, aproximadamente 40% dos receptores desenvolvem viruria pelo 

BKPyV em até 3 meses e 20% desenvolvem viremia em até 1 ano pós-
transplante. Os pacientes que desenvolvem viremia têm o risco de evolução 
para nefropatia associada ao BKPyV (NABKPyV), com prevalência em torno 

de 1 a 10%, e evolução para perda do enxerto renal bastante variável, de 0 a 
100%, dependendo dos estudos e das intervenções realizadas. Embora a 

vigilância de replicação do BKPyV seja recomendada, existem diferenças de 
metodologia e periodicidade entre as recomendações publicadas. 
Adicionalmente, tem sido discutida a importância do cut-off de viremia para o 

manejo clínico desses pacientes na prevenção de evolução para nefropatia. 
Os objetivos primários deste estudo foram determinar a prevalência de 

decoy cell na urina, viremia e viremia sustentada pelo BKPyV e NABKPyV, 
nos receptores de transplante renal do Serviço de Transplante Renal do 
HCFMUSP, e os possíveis fatores de risco associados à presença a viremia 

sustentada pelo BKPyV e NABKPyV. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de 
coorte prospectivo no qual foram incluídos todos os receptores e os 
doadores de transplante renal intervivos submetidos a transplante de agosto 

de 2010 a dezembro de 2011. Todos os participantes foram avaliados no 
momento imediato pré-transplante e os receptores foram monitorados para 

detecção de viremia de BKPyV e desenvolvimento de NABKPyV durante o 
período de até 2 anos pós-transplante. Os receptores colheram amostras de 
urina mensalmente, durante o primeiro ano, e a cada 3 meses durante o 

segundo ano pós-transplante para a pesquisa de viruria (realizada por decoy 
cell e/ou q-PCR). A detecção de viruria indicava o início de monitorização 

mensal de viremia por q-PCR, viremia era mantida até obtenção de três 
amostras de viremia negativas consecutivas. A detecção da primeira viremia 
positiva deveria ser confirmada por uma segunda amostra colhida após 

intervalo de duas semanas; se o exame repetido confirmasse a viremia 
positiva, os pacientes eram submetidos à biópsia renal percutânea para 

investigação de NABKPyV. RESULTADOS: No período do estudo foram 
realizados 326 transplantes e foram incluídos 246 pacientes. A prevalência 
de viruria foi de 36,9%, a de viremia 22,3% e a de nefropatia 3,2%. O tempo 

médio entre o transplante e a viruria positiva pela decoy cell foi de 7,2 
meses, entre o transplante e a viremia positiva de 7,6 meses, e entre o 

transplante e o diagnóstico de NABKPyV de 8,5 meses. O único fator de 
risco encontrado para viremia sustentada e para nefropatia foi gênero 
masculino. O valor de cut-off de viremia que melhor discrimina a evolução 

para NABKPyV foi 44.955 cópias/mL. CONCLUSÕES: As prevalências de 
viruria, viremia e nefropatia foram semelhantes às reportadas na literatura. O 

gênero masculino foi o único fato de risco encontrado para viremia 
sustentada e nefropatia. O valor de cut-off de viremia que melhor discrimina 



 

 
 

o risco de evolução para nefropatia foi maior que o valor usualmente 

recomendado pela literatura, que é de 10.000 cópias/mL. 
 

Descritores: polyomavirus; transplante de rim; célula decoy; reação em 
cadeia de polimerase; nefropatia associada ao polyomavirus. 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

  



 

 
 

Bicalho CS. Surveillance of BK human polyomavirus (BKPyV) replication and 

progression to BKPyV Associated Nephropathy (BKPyVAN) in patients 
undergoing kidney transplantation [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 
 
INTRODUCTION: BKPyV is associated with inflammation and loss of graft 

function in kidney transplant patients. In kidney transplantation, 
approximately 35-47% of recipients develop viruria by BKPyV within 3 

months post-transplantation, and 20% develop viremia within one year post-
transplantation. Patients who develop viremia are at risk of progression to 
BKPyV-associated nephropathy (BKPyVAN), with prevalence around 1 to 

10%, and a quite variable prevalence of progression to kidney graft loss, 
ranging from 0 to 100%, depending on the studies and the interventions. 

Although BKPyV surveillance is recommended, there are differences in 
methodology and frequency between published recommendations. In 
addition, the importance of viremia cutoff for clinical management of these 

patients in the prevention of progression for nephropathy has been 
discussed. The objectives of this study were to determine the prevalence of 

decoy cell in urine, BKPyV viremia, BKPyV sustained viremia, and 
BKPyVAN, in kidney transplant recipients of HCFMUSP Kidney Transplant 
Service. Additionally, the aim was to determine the possible risk factors 

associated with the presence of BKPyV sustained viremia and BKPyVAN. 
METHODS: This is a prospective cohort study. From August 2010 to 
December 2011, all recipients and donors of kidney transplant who 

underwent transplantation were enrolled. All participants were evaluated at 
immediate pre-transplant and recipients were monitored for detection of 

BKPyV viremia and development of BKPyVAN for up to two years post-
transplantation. All recipients collected urine samples monthly during the first 
year and every three months during the second year post-transplant for 

viruria screening (performed by decoy cell and/or q-PCR). Viruria detection 
indicated the initiation of monthly viremia monitoring by q-PCR. Viremia was 

maintained until three consecutive negative viremia samples were obtained. 
The detection of the first positive viremia should be confirmed by a second 
sample collected after a two-week interval. If repeated examination confirmed 

positive viremia, the patients underwent percutaneous kidney biopsy to 
investigate BKPyVAN. RESULTS: During the study period, 326 transplants 

were performed and 246 patients were included. The prevalence of viruria, 
viremia, and nephropathy was, respectively, 36.9%, 22.3%, and 3.2%. The 
mean time between transplantation and positive viruria by decoy cell was 7.2 

months, between transplantation and positive viremia was 7.6 months, and 
between transplantation and diagnosis of BKPyVAN was 8.5 months. The 

only risk factor for sustained viremia and nephropathy was male. Viremia 
cutoff value that best discriminates the progression to BKPyVAN was 44,955 
copies/mL. CONCLUSIONS: The prevalence of viruria, viremia, and 

nephropathy were similar to those reported in the literature. Male was the 
only risk factor found for sustained viremia and nephropathy. Viremia cutoff 

value that best discriminates the risk of progression to nephropathy was 



 

 
 

greater than the value usually recommended in the literature, which is 10,000 

copies/mL. 
 

Descriptors: polyomavirus; kidney transplantation; decoy cell; polymerase 
chain reaction;polyomavirus-associated nephropathy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Poliomavírus 

 

A descoberta dos poliomavírus (PyV) ocorreu de forma acidental na 

década de 50, quando foram caracterizados como agentes causais de 

múltiplos tumores em roedores, e a partir daí são nomeados de poliomavírus 

(do grego Polyque significa muitos e Oma tumores) 1, 2. Na ocasião, Gross et 

al.1 descreveram que células extraídas de ratos com leucemia e implantadas 

em ratos recém-nascidos induziam nestes tumores de parótida 1, 2.  

Em 1960, foi identificado o primeiro poliomavírus capaz de infectar 

primatas, a partir de células renais de macacos utilizados na fabricação de 

vacinas de poliomielite, e este foi denominado simian vírus 40 (SV40) 3. 

Estima-se que, no início dos anos 60, aproximadamente 100 milhões de 

indivíduos tenham recebido vacinas contaminadas com o SV40 2, 3. 

Os primeiros poliomavírus isolados capazes de infectar humanos 

foram o BKPyV e o JCPyV, ambos identificados em 1971, e nomeados pelas 

iniciais dos nomes dos pacientes dos quais os vírus foram isolados. O 

primeiro a ser isolado foi o JCPyV, no tecido cerebral de um paciente com 

leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) e linfoma de Hodking 4. O 

BKPyV foi isolado na amostra de urina de um paciente sudanês com 

estenose uretral que havia sido submetido a transplante renal 5. 

Após 2007, foram identificados outros poliomavírus em humanos. O 

terceiro e o quarto foram chamados de KIPyV (Karolinska Institute 
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poliomavirus) e WUPyV (Washington University poliomavirus) e receberam 

esses nomes de acordo com as instituições que os identificaram, 

respectivamente, Instituto Karolinska e Universidade de Washington 6, 7. O 

quinto, o MCPyV (Merkel Cell poliomavirus), foi assim chamado por ter sido 

identificado a partir do carcinoma de células de Merkel (MCC) 8. O oitavo, o 

TSPyV (Tricodisplasia spinulosa poliomavírus), recebeu esse nome por ter 

sido identificado em uma doença rara de pele chamada de tricodisplasia 

espinulosa (TS) 9. 

Atualmente, foram identificados mais de 10 PyV 10. Eles foram assim 

nomeados: 

 De acordo com as iniciais dos nomes dos pacientes nos quais 

foram isolados, JCPyV e BKPyV;  

 De acordo com a patologia associada, MMCPyV e TSPyV; 

 De acordo com a ordem de descrição, PyV 7-12; 

 Ou ainda de acordo com o local de descoberta do vírus, Saint Luis 

PyV (SLPyV) e Malawi PyV (MWPyV) 11. 
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A linha do tempo demonstrando a sequência de identificação dos PyV 

está demonstrada na Figura 1.  

 

 

Fonte: Adaptado. Feltkamp et al.
12

, 2013. 

 

Figura 1- Linha do Tempo da descoberta dos Poliomavírus até o momento 

 

 

1.1.1 Família Polyomaviridae 

Até 1999, os poliomavírus BKPyV, JCPyV e Simian Vírus 40 (SV40) 

faziam parte da família dos Papovaviridae juntamente com os  

papillomavírus 13. Em 1999, os poliomavírus passaram a ser classificados 

como membros do gênero Polyomavirus na família Polyomaviridae 13, 14.  

Os membros da família Polyomaviridae apresentam morfologia e 

estrutura organizacional semelhante 2. Os vírions são partículas não 

envelopadas icosaédricas de 40-45 nm de diâmetro, com uma cadeia dupla 
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de DNA de aproximadamente 5 Kb. Essas partículas são estáveis em altas 

temperaturas sem perda de infectividade 2, 13. 

O genoma dos poliomavírus pode ser dividido em três partes 

funcionais (Figura 2). A região inicial que codifica duas proteínas não 

estruturais, a antígeno T grande (LTag) e o antígeno T pequeno (STAg), que 

facilitam a replicação do genoma viral. A região terminal codifica três 

proteínas do capsídeo viral, VP1, VP2 e VP3 (viral protein 1, viral protein 2, 

viral protein 3). No capsídeo viral há predomínio da VP1, que ocupa cerca de 

90% da molécula. A região tardia do BKPyV, JCPyV e SV40 codifica uma 

proteína pequena denominada agnoproteína que não se encontra em 

nenhum outro poliomavirus; sua função até hoje é pouco conhecida. O 

terceiro seguimento do genoma é uma região regulatória de controle não 

codificante (NCCR), também conhecida como região regulatória (RR) ou 

região de controle transcricional (TCR), que influencia na replicação viral, 

esta é a região onde estão localizadas as sequências iniciadoras da 

transcrição e as sequências promotoras da replicação 2, 14. 
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FONTE: Dalianis et al.
2
, 2013. 

 

Figura 2- Esquema do Genoma do Protótipo dos Poliomavírus 

 

1.1.2 História Natural da Infecção pelo Poliomavírus 

Em geral, a transmissão ocorre na primeira infância e as prováveis 

vias de infecção são a respiratória e/ou a oral15. Outras potenciais vias de 

transmissão discutidas na literatura são transmissão durante a gestação, 

transmissão sexual e por transfusão de produtos sanguíneos e transplante, 

principalmente transplante renal 16, 17. 

Acredita-se que, após a primo-infecção, ocorra replicação viral e a 

exposição de diferentes tecidos, como tecido cerebral, linfoide, hepático e o 

trato urinário 15, 16, 17. A partir de então, o PyV estabelece uma infecção 
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latente, com persistência do vírus por toda a vida. Os espécimes clínicos 

onde os poliomavírus são identificados variam de acordo com o vírus; 

entretanto, o sítio de latência só está bem descrito para os BKPyV e JCPyV, 

que estabelecem uma infecção latente no trato gênito-urinário (Figura 3) 18. 

É possível que o sítio de latência dos KIPyV e WUPyV seja o trato 

respiratório. Para os demais PyV, o sítio de latência é desconhecido 2. 

 

FONTE: Fishman
18

, 2002. 

Legenda: Know association: associação conhecida, Likely association: associação 
provável, Other potential sites of infection: outros possíveis sítios de infecção, Skeletal 
muscle: musculo esquelético, Bone marrow: medula óssea, Steam cells: células tronco, 
blood cells: células sanguíneas, retina: retina, pituitary tumor: tumor de pituitária, 
astrocytoma: astrocitoma, brain: cérebro, PML: leucoencefalopatia multifocal progressiva, 
tonsils: tonsilas, lung: pulmão, heart: coração, liver: fígado, colon: colón, transplanted 
kidney: rim transplantado, BKV nephropathy: nefropatia associada ao BKPyV, ureteric 
strictures ulcers: úlceras de estenose ureterais, BKV cistitis: cisite associada ao BKPyV, 
bladder: bexiga, entry: entrada, attachment: ligação, transpor to nucleus: transporte ao 
núcleo, viral DNA replication: replicação do DNA viral. 
 

Figura 3 -  Distribuição dos poliomavírus humanos BK (BKPyV) e JC 

(JCPyV) de acordo com o sítio de latência 
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1.2 BKPyV: Soroprevalência e sorotipos na população geral 

 

A soroprevalência de BKPyV na população em geral é estimada em 

torno de 40% a 80% 19. Em pacientes com infecção pelo BKPyV há 

evidência de reativações com baixa liberação de partículas virais na urina 

(viruria), principalmente quando ocorre alteração na imunidade, como idade 

avançada e gestação e isso não tem relevância clínica 20. 

Estudos de biologia molecular identificaram quatro sorotipos do 

BKPyV: I, II, III e IV. Levando em consideração os resultados de análises 

filogenéticas, o subtipo I pode ser subdividido em quatro subgrupos (Ia, I-b1, 

I-b2, Ic), e o subtipo IV foi dividido em 6 subgrupos: a1, a2, b1, b2, c1 e c2. 

Os sorotipos I e IV são os sorotipos predominantes. O sorotipo I é mais 

prevalente na Europa, África e Ásia, e o sorotipo IV aparece de forma 

importante na Europa, e no Nordeste e Sudeste da Ásia (Figura 4) 21, 22. 

 
FONTE: Adaptado de Zheng et al.

21
, 2007. 

Figura 4- Distribuição geográfica dos subtipos do BKPyV 
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Na análise por subtipo, encontramos que o subtipo Ia é o mais 

prevalente na África, o subtipo I-b2 mais prevalente na Europa e no oeste da 

Ásia, o subtipo I-b1 predomina no sudeste da Ásia e o subtipo Ic 

corresponde a praticamente 100% dos vírus BKPyV identificados no 

nordeste asiático (Figura 5) 21. 

 
FONTE: Adaptado de Zheng et al.

21
, 2007. 

Figura 5- Distribuição geográfica dos subgrupos do subtipo I do BKPyV 

 

No Brasil, foi realizado um estudo no Rio de Janeiro, onde se 

identificou maior prevalência do sorotipo I, com predomínio dos subtipos I-b1 

e Ia, detectados em 67% e 29% das amostras estudas, respectivamente. O 

sorotipo II esteve presente em 4% das amostras e os sorotipos III e IV não 

foram encontrados. A análise filogenética indicou semelhanças entre o 

subtipo Ia brasileiro com as linhagens genéticas da África Oriental e 

semelhanças do subtipo I-b1 com as linhagens da Ásia e da América do 
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Norte, enquanto as amostras do subtipo II foram similares às sequências 

identificadas no Japão e Reino Unido 23. 

Existem importantes evidências epidemiológicas e virológicas de que 

o BKPyV se adaptou ao hospedeiro humano ao longo do tempo. Essas 

evidências são, resumidamente, as elevadas taxas de soroprevalências da 

infecção na população geral, a baixa morbidade associada à infecção pelo 

BKPyV, a demonstração de reativações com detecção de replicações virais 

assintomáticas e hospedeiro específico (ser humano) 15, 16. Apesar de sua 

ampla distribuição na população geral, foi apenas após o advento do uso 

sistemático da terapia imunossupressora no transplante renal, que surgiram 

os primeiros relatos de que o vírus era capaz de provocar doença em 

humanos 24.  

Os dados de soroprevalência em adultos, espécime clínica onde o 

vírus foi primeiramente identificado e onde o vírus é habitualmente 

detectado, além de seu reservatório, estão compilados no quadro abaixo 

(Quadro 1). 
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Quadro 1 - Soroprevalência em adultos, espécie clínica onde o vírus foi 

primeiro detectado, espécimes clínicas onde o vírus é 
detectado e reservatório dos poliomavírus humanos 

 

HPyV 
Soroprevalência 
em adultos 

Espécie clínica onde 
o vírus foi 1

o
 

detectado 

Espécimes clínicas 
onde o vírus foi 
detectado 

Reservatório 

JCPyV 40–70% 
25-29

 Tecido cerebral Urina, fezes, saliva, 
sangue, liquor 

Trato genito-
urinário BKPyV 80–100% 

25-29
 Urina 

MCPyV 40–80% 
26, 29-31

 
Tecido de Carcinoma 
de células de Merkel 

Amostras respiratórias 
e de pele, fezes 

Desconhecido 

TSPyV 70% 
32

 
Tecido de 
Tricodisplasia 
spinulosa 

Swabs de pele, 
amostras respiratórias, 
fezes, urina e tecido 
renal 

Desconhecido 

KIPyV 55–90% 
26,30

 
Amostras respiratórias 

Amostras 
respiratórias, fezes, 
sangue, liquor 

Trato 
respiratório? WUPyV 70–100% 

26-30
 

HPyV6/ 7 60% 
33

 Swabs de pele 
Swabs de pele, 
amostras respiratórias, 
fezes, urina 

Desconhecido 

HPyV9 21 - 53% 
34,35

 Sangue 
Swabs de pele, 
amostras respiratórias, 
fezes, urina, sangue 

HPyV10 Não avaliado 
Fezes, tecido 
condiloma 

Amostras 
respiratórias, fezes 

SLPyV Não avaliado Fezes Fezes, urina 

HPyV12 23 – 33% Fezes Fezes 

Fonte: Adaptado de: Egli et al.
25

, 2009, Kean et al.
26

, 2009, Knowles et al.
27

, 2003, Antonsson et al.
28

, 
2010, Viscidi et al.

29
, 2011, Carter et al.

30
, 2011, Pastrana et al.

31
, van der Meijden et al.

32
, 2011, 

Schowalter et al.
33

, 2010, Nicol et al.
34

, 2013, Trusch et al.
35

, 2012, Korup et al.
36

, 2013. 
 

 

1.2.1 Associação da infecção por poliomavírus e doença 

A relação da infecção com o desenvolvimento de doença não está 

estabelecida para a maioria dos PyV. O BKPyV está associado à nefropatia 

e cistite hemorrágica e o JCPyV está associado à LEMP 18. O KIPyV e 

WUPyV são vírus habitualmente encontrados em amostras de trato 

respiratório e são comumente identificados em associação a outros vírus 

respiratórios em pacientes sintomáticos, mas a relação da presença desses 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicol%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23302741
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vírus com doença respiratória ainda não está estabelecida 2. O TSPyV está 

associado a tricodisplasia spinulosa (TS) 14, uma patologia rara de pele 

descrita apenas em pacientes imunocomprometidos, na sua maioria 

transplantados renais, e o MCPyV está associado ao MCC, um tumor 

cutâneo de evolução agressiva, que ocorre principalmente em pacientes 

idosos 14. Os demais PyV não estão associados a nenhuma doença clínica 

até o momento 14. 

Considerando a ampla distribuição da infecção pelos PyV na 

população geral e a baixa incidência de doenças associadas a determinados 

PyV, acredita-se que, para ocorrer o desenvolvimento das doenças 

associadas ao BKPyV, JCPyV, TSPyV e MCPyV seja necessário um fator 

específico do hospedeiro, ainda não conhecido, além da presença da 

imunodepressão 2. A imunodepressão é uma condição provavelmente 

necessária ao desenvolvimento de doença associada ao PyV. É possível 

observar essa associação na infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) e o JCPyV causando a LEMP, na ocorrência de cistite 

hemorrágica ou NABKPyV, nos pacientes transplantados de células tronco 

hematopoiéticas (TCTH) ou transplantados renais, respectivamente, nos 

casos de TS nos pacientes com doença onco-hematológica ou 

transplantados de órgãos sólidos ou na associação do MCC em pacientes 

idosos 19, 37. 

Assim sendo, as patologias associadas aos PyV são provavelmente 

um resultado das contribuições relativas à replicação viral, à relação do 

hospedeiro-vírus e à resposta inflamatória do hospedeiro 2, 15. Em 2005, 
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Hirsch 15 sugeriu cinco padrões de patologia para descrever as doenças 

relacionadas aos PyV. São eles: 

1. Doença por PyV com padrão citopático: caracterizada pela morte 

de células infectadas, decorrente da alta replicação viral, sem 

inflamação significativa. Nesse perfil se encaixa a LEMP, na qual 

a perda celular por ação citopática de oligodendrócitos infectados 

é suficiente para explicar os déficits neurológicos, os achados 

neurorradiológicos e a progressão da doença, sem resposta 

inflamatória associada. 

2. Síndrome de Reconstituição Imune (SIRI): resposta inflamatória 

importante aos antígenos dos PyV, que ocorre na cistite 

hemorrágica associada ao BKPyV pós-TCTH. 

3. Patologia citopático-inflamatória: importante replicação viral e 

resposta inflamatória significativa com destruição celular, necrose, 

e infiltração de granulócitos e linfócitos. O modelo dessa patologia 

é encontrado na NABKPyV estádio B em receptores de 

transplante renal. 

4. Patologia Autoimune associada ao PyV: e, principalmente, o lúpus 

eritematoso sistêmico, que pode ser desencadeado por antígenos 

virais 38. 

5. Patologia Oncogênica associada ao PyV: na qual os Pyvs 

representam, principalmente, um gatilho celular para o 

desenvolvimento de um determinado tipo de câncer, como no 

modelo do MCC associado ao MCPyV. 
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1.3 Transplante de órgão sólido (TOS) 

 

Nos últimos 60 anos, a realização de transplantes de órgãos sólidos 

mostrou-se um dos efeitos terapêuticos mais notáveis na medicina. O 

desenvolvimento desse procedimento, que inicialmente podia ser chamado 

de „„experimento clínico”, provou ser uma prática clinicamente eficaz 39. 

As primeiras menções históricas sobre transplante surgem com o 

conto de São Cosme e Damião, de Aleppo (Século IV), que supostamente 

substituiu a perna gangrenada de um paciente pela de um cadáver, com a 

ajuda dos anjos. O primeiro transplante renal no homem foi realizado em 

1933, por Yuri Voronoy, um cirurgião ucraniano, para tratar uma paciente de 

26 anos com insuficiência renal aguda, causada por envenenamento por 

mercúrio. Em 1963, Thomas E. Starzl realizou o primeiro transplante de 

fígado e, em 1967, Christian Barnard realizou o primeiro transplante  

cardíaco 39, 40. Apesar do sucesso cirúrgico e clínico garantir o sucesso dos 

transplantes em curto prazo, observados nas décadas de 1950 e 1960, a 

evolução para rejeição limitava a sobrevida de enxertos e pacientes 40.  

A introdução da imunossupressão iatrogênica no receptor, durante o 

período pós-transplante, foi um avanço fundamental para quebrar a barreira 

da incompatibilidade genética e propiciar o sucesso dos transplantes em 

longo prazo 39. Em 1978, a adoção da ciclosporina, uma droga 

imunossupressora para evitar a evolução para rejeição, revolucionou a 

história do transplante em todo o mundo. Outros avanços técnicos na área 

de transplante ocorreram ao longo da década de 1980, como a padronização 
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das técnicas de explante dos órgãos sólidos. O surgimento de novos 

medicamentos imunossupressores e o desenvolvimento de uma solução de 

conservação de órgãos aumentaram o sucesso dos transplantes no  

mundo 39 ,40. Também foi Thomas Starzl, anos mais tarde, quem demonstrou 

a eficácia de uma combinação de imunossupressores na abordagem do 

transplantado. Atualmente, os esquemas de imunossupressão tendem a 

apresentar menos efeitos colaterais e maior sobrevida do enxerto 40. 

Dessa forma, TOS tornou-se uma opção terapêutica viável para o 

tratamento de falências de órgãos. Foram criados inúmeros centros 

transplantadores, inicialmente concentrados nos Estados Unidos e na 

Europa. 

Contudo, se a inovação das técnicas cirúrgicas e do manejo do 

paciente no pós-transplante, nos últimos 50 anos, resultou em menores 

taxas de complicações cirúrgicas e de rejeição, a melhora da potência dos 

imunossupressores resultou em aumento da incidência das infecções 19. 

Desde os primórdios da história dos transplantes as infecções se 

mantêm como importante causa de diminuição da sobrevida do enxerto e de 

óbito com enxerto funcionante 39, 40. Em 1967, Hill et al.41 descreveram os 

resultados dos primeiros 125 receptores de órgãos sólidos na Universidade 

de Colorado. Nesse estudo, os pacientes receberam uma combinação 

variável de irradiação, esplenectomia e timectomia no pré-transplante, e 

doses elevadas de corticoideno pós-transplante. As primeiras 60 mortes 

relatadas evidenciaram alta taxa de infecções por bactérias oportunistas, 

infecções fúngicas, virais e por protozoários, e muitos desses episódios de 
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infecção não foram diagnosticados e tratados antes de evoluir para o óbito. 

O patógeno dominante foi o citomegalovírus (CMV) em 50% (30/60) de 

autópsias 41. 

Diversos fatores de risco estão associados às complicações 

infecciosas no período pós-transplante, relacionados ao procedimento 

cirúrgico, às características do paciente e ao uso de imunossupressores 

permanentes 42, 43. Durante as seis primeiras semanas após o transplante, o 

paciente pode desenvolver infecções relacionadas à assistência à saúde 

(IRAs). As principais IRAs são as infecções de sítio cirúrgico e as infecções 

relacionadas ao uso de dispositivos invasivos utilizados por esses pacientes 

(infecção do trato urinário associada à sonda vesical de demora, infecção de 

corrente sanguínea associada ao uso de cateter vascular e pneumonia 

associada à ventilação mecânica) 42, 43. No período após seis semanas e até 

seis meses pós-transplante, ocorrem predominantemente as infecções 

relacionadas à imunossupressão, caracterizando as infecções oportunistas. 

Dentre as infecções oportunistas, a infecção pelo CMV é a mais importante; 

aproximadamente 75% dos transplantados são infectados ou reativam a 

infecção pelo CMV no período pós-transplante 42, 43, 44. A partir de seis 

meses pós-transplante, o risco de infecção é, em grande parte, decorrente 

do efeito permanente da imunossupressão, ainda que em níveis menores do 

que a imunossupressão observada nos primeiros meses pós-transplante e 

da situação epidemiológica do receptor 42, 43. Em qualquer momento da 

evolução do pós-transplante, o uso de drogas imunossupressoras para o 

tratamento de rejeições determina um maior risco das doenças oportunistas. 
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Antes da década de 1980, as infecções graves no primeiro ano após o 

transplante ocorriam em três quintos dos receptores, associadas à 

mortalidade de 50%. Atualmente, a mortalidade associada às infecções no 

primeiro ano é de 5%. Assim sendo, as complicações infecciosas continuam 

a ser uma séria ameaça para o transplante bem sucedido e se tornaram um 

fator de risco independente para a diminuição da sobrevida do enxerto e do 

receptor 45. 

A diminuição da mortalidade associada à infecção se deve a alguns 

fatores, como a melhora das rotinas de prevenção e profilaxia, do arsenal 

diagnóstico e das opções terapêuticas. Importantes avanços foram 

conduzidos para a profilaxia de doenças como CMV, toxoplasmose e 

pneumocistose, nos grupos de risco para desenvolvimento das mesmas, 

além da opção da terapia preemptiva (ou pré-sintomática) para doença por 

CMV 46. 

Adicionalmente aos efeitos diretos das infecções virais, associadas ao 

aumento da morbidade e mortalidade, também são bem conhecidos os 

efeitos indiretos das infecções virais 43, 47. Esses efeitos indiretos estão mais 

bem descritos para o CMV, e incluem: lesão tecidual do enxerto (como 

glomerulonefrite no transplante renal, síndrome da varredura do ducto biliar 

no transplante hepático e bronquiolite obliterante no transplante pulmonar); 

aumento na replicação de outros vírus, como os herpes vírus e vírus da 

hepatite C, aumento da suscetibilidade a doenças linfoproliferativas pós-

transplante (PTLD) e aumento do risco de infecções concomitantes por 

outros agentes, como aspergilose e pneumocistose 43, 47. 



Introdução 18 

  
 

 

1.3.1 Transplante renal 

 

O transplante renal oferece aos pacientes em estágio final de doença 

renal melhora da sobrevida e da qualidade de vida, em comparação com a 

diálise 48. 

Em 23 de dezembro de 1954, o primeiro transplante renal bem 

sucedido foi realizado pelos cirurgiões Joseph Murray e Hartwell Harrison, 

juntamente com o nefrologista John Merril na cidade de Boston, nos Estados 

Unidos. O doador e o receptor eram gêmeos idênticos. A cirurgia foi bem 

sucedida e o receptor sobreviveu por mais de duas décadas 45. Foi na 

década de 60 que o transplante renal se estruturou, porém foi na década de 

70, que ele se consolidou com a introdução da ciclosporina 39, 40. O primeiro 

transplante renal no Brasil foi em 21 de janeiro de 1965 no Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo. O paciente recebeu o rim do irmão e 

viveu por oito anos após o transplante 49. 

Na década de 80, graças aos regimes de imunossupressão a taxa de 

sobrevida do enxerto renal alcança 89% em 1 ano 39. Nos últimos anos, com 

o aperfeiçoamento do “crossmatching” entre doadores e receptores, com a 

melhoria das técnicas de imunossupressão e a disponibilidade de bombas 

de perfusão para manter a integridade do enxerto antes do implante, houve 

elevação da taxa de sobrevida do enxerto em um ano para níveis superiores 

a 90% e a sobrevida em cinco anos em mais de 85% 45. 

Assim como nos demais transplantes, a evolução da 

imunossupressão reduziu a incidência de rejeição aguda do enxerto, mas 
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aumentou o risco de infecção e doenças malignas mediadas por vírus 43, 45. 

Após o transplante bem-sucedido, equilibrar os efeitos crônicos e muitas 

vezes deletérios da imunossupressão, com possíveis danos imunes 

causados por seu uso crônico, passou a ser desafio clínico chave para os 

médicos de transplante na atualidade 48. 

 

 

1.4 BKPyV e transplante 

 

O primeiro trabalho que descreve a infecção pelo BKPyV no 

transplante renal foi publicado em 1973. Trata-se de estudo realizado no 

Hospital St. Mary, em Londres, cujos autores encontraram 13,5% de 

excreção renal de PyV entre 74 pacientes estudados por citologia e 

microscopia eletrônica na urina, com confirmação da excreção do BKPyV 

por cultura celular 50.  

O BKPyV pode causar inflamação do enxerto renal e nefropatia. 

Porém, até a década de 1990, são encontradas apenas algumas descrições 

de pacientes transplantados renais que, em algum momento do seguimento 

pós-transplante, apresentaram perda de função renal e diagnóstico de 

nefropatia associada ao BKPyV (NABKPyV). A partir de 1990, vários centros 

transplantadores começam a reportar o aumento dos casos de NABKPyV. 

Apesar dos avanços significativos no procedimento e manejo dos 

transplantes, a NABKPyV se torna um fator limitante da sobrevida do  

enxerto 51. 
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Nos demais TOS (fígado, coração e pulmão) e no TCTH, a NABKPyV 

é um evento raro, apesar da utilização de esquemas imunossupressores 

semelhantes, ou até mais intensos do que o utilizado no transplante renal, o 

que leva a crer que a nefropatia relacionada ao vírus seja multifatorial, e que 

o microambiente do enxerto renal seja mais vulnerável à ação do vírus, em 

relação ao rim nativo 15. Entretanto, a prevalência precisa da NABKPyV em 

outros TOS, que não transplante renal, é desconhecida, uma vez que os 

receptores não são comumente monitorados para a presença de viruria ou 

viremia pelo BKPyV, e a perda da função renal não é necessariamente 

avaliada por biópsia. Porém, todos os pacientes pós-TOS têm o potencial de 

reativação do BKPyV e aparecimento de viremia sob imunossupressão 52. 

Em um pequeno estudo sobre NABKPyV pós-TOS, a incidência de viremia 

para BKPyV foi de 7% nos transplantados de coração, enquanto nos 

transplantados renais, os autores encontraram uma incidência de 12,2% 53. 

No transplante de fígado, em 2009, foi publicado um estudo 

prospectivo com 62 receptores acompanhados na semana 1 e nos meses 1, 

3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21 com coleta de amostras de sangue e urina para 

detecção do vírus por biologia molecular. A viremia positiva ocorreu em 11 

pacientes (18%) e viruria positiva em 13 pacientes (21%) 54. Em 2015 foi 

publicado o primeiro caso confirmado de NABKPyV de rim nativo em 

paciente submetido a transplante de fígado e este ocorreu 7 anos após o 

transplante 55. Até esse estudo, não havia evidência da relação entre viremia 

e disfunção renal em transplante de fígado. 
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No transplante cardíaco foram relatados, até 2015, sete casos de 

NABKPyV. Esses receptores tiveram evolução da NABKPyV desfavorável, 

provavelmente pelo diagnóstico tardio e poucas opções terapêuticas 52. 

No transplante de pulmão foram relatados apenas dois casos de 

NABKPy. O primeiro caso ocorreu 15 meses pós-transplante e o segundo, 

63 meses pós-transplante. Em nenhum dos casos houve evolução para 

perda da função renal 56. 

No TCTH, o BKPyV é o principal agente infeccioso da cistite 

hemorrágica, responsável por 5-15% dos casos 57. A cistite hemorrágica é 

definida como uma inflamação da bexiga devido a causas infecciosas ou não 

infecciosas que resulta em sangramento da mucosa, caracterizada por 

hematúria microscópica, disúria e hematúria franca 57, 58.  

 

1.4.1 História natural do BKPyV no transplante renal 

 

Os estudos dos autores Hirsch et al.59 e Brennan et al.60 foram a base 

do conhecimento da história natural do BKPyV no transplante renal. Os 

resultados desses dois estudos estão resumidos no Quadro 2. Eles 

descrevem a prevalência de viruria, viremia e NABKPyV em coorte de 

pacientes transplantados renais. Nesses estudos foram utilizados métodos 

diferentes para a pesquisa de viruria, o estudo suíço utilizou decoy cell e o 

estudo americano utilizou PCR. Apesar disso, a prevalência da viruria ficou 

em torno de 30%. A pesquisa de viremia apresentou prevalência de 10% e 

de nefropatia confirmada por biópsia renal 6% 59, 60. O tempo médio de 
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detecção de viruria e viremia foram menores no estudo americano em 

relação ao suíço. 

 

Quadro 2 - Positividade de decoy cell na urina (viruria), q-PCR no sangue 

(viremia) e NABKPyV e média de tempo entre o transplante 
renal e a positividade de cada um dos exames 

 

Local do 
Estudo 

N 

Viruria Viremia NABKPyV 

Positividade 

Tempo 
pós-

transplante 
(média e 
intervalo) 

Positividade 

Tempo 
pós-

transplante 
(média e 
intervalo) 

Positividade 

Tempo 
pós-

transplante 
(média e 
intervalo) 

Basel, Suíça
 

47
 

78 23 (29,5%) 
16 sem (2 – 

69 sem) 
10 (12,8%) 

23 sem (4 – 
73 sem) 

5 (6,4%) 
29 sem (8 – 

86 sem) 

Washington, 
EUA 

48
 

200 70 (35%) 
40,5 dias 

(0-415 dias) 
23 (11,5%) 

60 dias (18-
276 dias 

- - 

FONTE: Adaptado de Hirsch et al.
59

, 2002 e Brenann et al.
60

, 2005. 

 

Em 2003, especialistas se reúnem em Basel, na Suíça, para discutir e 

analisar toda a informação existente sobre a NABKPyV com o objetivo de 

desenvolver recomendações baseadas em evidências para o rastreio, 

diagnóstico e manejo da NABKPyV 61.  

Uma vez que a replicação viral é risco para o desenvolvimento de 

NABKPyV, é recomendado a monitorização da replicação viral na urina e/ou 

no sangue, com pesquisa de decoy cell e/ou pesquisa viral por reação em 

cadeia de polimerase (PCR) na urina (viruria) e no sangue (viremia) para o 

manejo dos pacientes e prevenção da NABKPyV 59, 60, 61. 

No transplante renal, aproximadamente 35-47% dos receptores 

desenvolvem viruria pelo BKPyV, em até 3 meses pós-transplante e 20% 

desenvolvem viremia em até um ano pós-transplante 19. A progressão de 
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viruria para viremia ocorre em aproximadamente 10 a 15%, e a incidência de 

NABKPyV confirmada por biópsia ocorre em 1 a 10% 62. A reativação do 

BKPyV ocorre em média três meses após o transplante, mas há relatos de 

casos tardios de reativação, com 1 a 2 anos pós-transplante 19. A perda do 

enxerto pode ocorrer em até 46,2% dos casos, com variações de 0 a 100% 

dependendo do estudo e das intervenções realizadas 61. Um estudo do 

hospital da Mayo Clinic, em Rochester, Estados Unidos da América, 

evidenciou um aumento da prevalência de NABKPyV de 1% em 1995 para 

5% em 2005 63. 

 
FONTE: Adaptado de Hirsh et al.

59
, 2002. 

Figura 6 -  História natural da evolução da infecção pelo BKPyV e evolução 

para NABKPyV 
 

 

Embora os resultados de transplante renal tenham melhorado muito 

com a introdução de novos agentes imunossupressores que diminuíram as 

taxas de rejeição do enxerto, uma parcela importante dos receptores 
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continua apresentando perda da função do enxerto 19, 59, 62, 64. A infecção 

pelo BKPyV hoje é a principal causa infecciosa de perda de enxerto  

renal 19, 59, 62, 64. 

 

1.4.2 Fisiopatogenia da reativação do BKPyV e da NABKPyV no 

transplante renal 

 

Apesar da reativação da replicação viral do BKPyV ser um evento 

prevalente no pós-transplante renal, a sua fisiopatologia ainda é pouco 

compreendida 65. Os mecanismos envolvidos na resposta imune a esse 

agente incluem a resposta imune inata, a resposta humoral e a resposta 

celular: 

 Resposta imune inata: trata-se da primeira linha de defesa contra 

um patógeno, a qual está presente em poucas horas após a 

invasão antigênica, funcionando como primeira linha de defesa 

após as barreiras físicas de proteção. Ela tem uma característica 

de resposta inespecífica, ou seja, possui receptores de 

reconhecimento de padrões (PRPs) inespecíficos capazes de se 

ligarem a diversos padrões moleculares ligados a patógenos 

(PAMPs). Seus componentes de ação são constituídos pelas 

células natural killer e células ativadas por linfocinas e linfócitos  

T γδ não restritos ao MHC. Se, por um lado, a imunidade inata 

tem uma função importante no impedimento da reativação do 

BKPyV, por outro lado, ela também pode ter um papel prejudicial 
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na NABKPyV, como demonstrado no estudo realizado a partir de 

biópsias de pacientes com nefropatia, revelando que a ativação 

da resposta inata, principalmente a via TLR3, está implicada na 

diminuição da capacidade do hospedeiro de controlar a replicação 

viral 66. 

 Resposta imune adquirida 

o Resposta imune humoral: o papel da imunidade humoral 

ainda não está claro na regulamentação da atividade do 

BKPyV. Os anticorpos específicos do BKPyV estão presentes 

em 40% a 80% da população 19. Estudos realizados em 

receptores pediátricos de transplante renal mostraram que a 

soronegatividade ao BKPyV encontra-se relacionada a um 

maior risco de replicação no pós-transplante 67, 68. Contudo, 

mesmo tendo experimentado a resposta humoral esta não 

oferece proteção contra a replicação do vírus e 

desenvolvimento de NABKPyV no pós-transplante. Nas 

coortes de receptores de transplante de rim, nos pacientes 

que apresentaram altos níveis de viruria ou viremia, o 

aumento dos títulos de anticorpos específicos contra o BKPyV 

acompanhou a duração da replicação viral 69, 70, 71, 72. 

o Resposta imune celular: os primeiros estudos de BKPyV 

demonstraram que o controle da replicação viral se 

correlacionava com o surgimento de uma resposta celular 

específica contra o BKPyV 73, 74. Um estudo longitudinal 
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evidenciou que os receptores renais com reativação de 

BKPyV tinham níveis indetectáveis de células secretoras de 

INF-γ especificas de BKPyV. Outro achado importante 

evidencia que a diminuição da imunossupressão associada à 

diminuição da carga viral do BKPyV na urina e no sangue leva 

a um consequente aumento das células T especificas contra o 

vírus 69. Resultados obtidos em um estudo em indivíduos 

saudáveis revelaram uma resposta celular contra o antígeno T 

largo do BKPyV, antígeno T pequeno e as proteínas VP1, 

VP2 e VP3, mas nenhum antígeno imunodominante foi 

identificado 75, 76. Comoli et al.77 demonstraram que a 

presença do antígeno T largo especifico (BKPyV TL-antígeno 

específico), mas não VP1 especifico, no pós-transplante 

imediato protege o receptor do risco de desenvolvimento de 

viruria. Nos pacientes com viruria a emergência do BKPyV LT 

antigeno especifico está associado à proteção para 

desenvolvimento de viremia. 

Apesar de vários estudos se concentrarem nas células especificas 

de imunidade do BKPyV, não está claro se a resposta ao vírus é mediada 

preferencialmente por linfócitos T CD4 ou CD8 69. Estudo publicado 

recentemente sugere um modelo de controle da replicação do BKPyV no 

qual as células T que expressam citocinas monofuncionais se mostraram 

eficazes em suprimir baixos níveis de viremia, porém para o controle de 

níveis de viremia acima de 1.000 cópias/mL, as células TCD8+ efetoras de 
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memória policlonais pareceram ser essenciais para o clareamento viral, 

através da produção de interleucinas proinflamatórias como IL-2, TNF-a e 

INF-g, reduzindo assim a inflamação que leva a perda da função do enxerto. 

Nesse estudo os controladores de vírus BKPyV, definidos como aqueles que 

apresentaram viremia por até três meses ou menos, tiveram um aumento de 

11 vezes na frequência de células T CD8 + polifuncionais expressando 

múltiplos citocinas, em comparação com paciente com episódios de viremia 

prolongados por BKPyV 78. 

O conhecimento da resposta imunológica no controle viral é 

importante para otimizar a vigilância e o manejo dos pacientes sob maior 

risco de replicação viral e evolução para nefropatia. 

O ideal seria termos uma ferramenta de diagnóstico imunológico 

que identificasse as alterações imunológicas as quais levariam ao 

desenvolvimento da nefropatia para que pudéssemos melhor manejar o 

ajuste da terapia imunossupressora dos pacientes sob risco com base na 

resposta imune ao BKPyV, e assim impedir o desenvolvimento da doença 78. 

Entender o mecanismo de controle da replicação viral e o desenvolvimento 

de uma resposta de células T CD8+ polifuncional levará a avanços no 

estudo da infecção pelo BKPyV e abrirá possibilidades para opções de 

tratamento com imunomodulação, com consequente promoção da resposta 

imune antiviral, sem aumentar o risco de rejeição do enxerto 78. 

Na NABKPyV, a evolução para perda da função renal e do enxerto 

ocorre tanto pela própria nefropatia desencadeada pelo vírus, com efeitos 

tóxicos do vírus no tecido renal causando descamação das células epiteliais 



Introdução 28 

  
 

 

na urina e indução de uma resposta inflamatória no interstício tubular com 

consequente fibrose, como pela rejeição aguda desencadeada pela 

diminuição da imunossupressão para o controle replicação viral 65. 

 

1.4.3 Vigilância da replicação do BKPyV 

 

Diferentes testes de triagem para o diagnóstico dos poliomavírus 

têm sido desenvolvidos, entre os quais se destacam a citologia com 

demonstração de células contendo inclusões virais (decoy cell) em urina, a 

detecção de DNA do BKPyV ou mRNA do gene VP-1 em urina 61, 64, e a 

detecção de DNA em plasma 60. 

Embora a vigilância do BKPyV seja recomendada, existem 

diferenças de metodologia e periodicidade entre as recomendações 

publicadas. Em 2005, o protocolo de Brennan et al.60 indicou coletas de 

viruria e viremia com duas semanas, 1,2, 3, 6 e 12 meses pós transplante. 

Em 2009, Babel et al.79 realizaram a vigilância semanal de 0 a 16 semanas 

pós-transplante. Em 2011, Alméras et al.80 realizaram a vigilância mensal de 

0 a 6 meses pós-transplante e após 12 meses pós-transplante. Em 2009, o 

KIDGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) publica uma 

recomendação para vigilância da replicação do BKPyV mensal até o terceiro 

mês pós-transplante, e trimestral até o primeiro ano 81. Além de seguir as 

recomendações do KIDGO, o guideline europeu, publicado em 2014, 

recomenda que a vigilância se estenda até o segundo ano e reforça a 

indicação de que a pesquisa do BKPyV deve ser coletada adicionalmente a 
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qualquer momento do período pós-transplante se o paciente apresentar 

piora da função renal 82. 

A pesquisa da viruria pode ser realizada pela pesquisa de decoy cell 

na urina ou por técnicas de biologia molecular na urina ou no sangue. A 

decoy cell, cuja tradução é “células de engodo”, são assim denominadas por 

se tratar de células epiteliais com corpos de inclusão virais (Figura 7) 83. A 

presença de decoy cell é sugestiva de viruria; contudo, há limitações de sua 

interpretação, uma vez que, através desse método, não é possível fazer a 

distinção entre BKPyV e JCPyV, bem como a distinção com outros agentes 

virais, como o CMV e o adenovírus 59, 62. Nos casos de presença de decoy 

cell positiva, é necessário confirmar a replicação pelo BKPyV por técnica de 

biologia molecular no sangue e/ou na urina 84, 85. 
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FONTE: Adaptado de Hirsh et al.
59

, 2002. 

Figura 7 - Citologia urinária demonstrando as decoy cell com inclusões 

virais intranucleares típicas (setas). Coloração de Papanicolaou 
 

 

Ensaios quantitativos de carga viral baseados na detecção de ácidos 

nucléicos na urina ou no sangue estão sendo amplamente utilizados para o 

diagnóstico de replicação do BKPyV 60, 64. Porém, o maior limitante da ampla 

utilização deles é o custo; além disso, por apresentarem uma maior 

sensibilidade, acabam ampliando a necessidade de vigilância, se comparado 

com a pesquisa de viruria por citologia urinária 86. A presença de viruria tem 

baixa especificidade para o diagnóstico de NABKPyV; contudo, viremia 

apresenta um bom valor preditivo para o desenvolvimento de NABKPyV 87. 
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No entanto, diversos centros de transplante renal optam por utilizar 

a citologia urinária como a principal técnica de triagem 59, 60, com boa 

sensibilidade e menor custo, reservando as técnicas de PCR, sobretudo em 

sangue, para os casos com presença de decoy cell na urina. 

No Brasil, alguns estudos descreveram a prevalência do BKPyV nos 

pacientes transplantados renais. Em 2010, Montagner et al.88, recorrendo às 

técnicas de citologia, PCR e biopsia, determinaram que a prevalência de 

viruria por decoy cell, viruria por PCR e viremia por PCR para BKPyV em 

pacientes renais foi, respectivamente, de 25%, 61,7% e 42,5%. Em 2011, 

um estudo envolvendo 295 pacientes oriundos de três diferentes grupos – 

transplantados renais, doentes renais crônicos e grupo de controle – Pires et 

al.89 encontraram prevalências de BKPyV de 30,5% entre os pacientes 

transplantados contra 22,4% no grupo de controle e apenas 3,9% dos 

pacientes crônicos apresentaram diagnóstico positivo para o vírus. 

Atualmente, tem sido discutida a importância do cut-off de viremia 

para o manejo clínico dos transplantados renais como sugerido por muitos 

autores 60. Em 2005, Hirsch et al.61 publicaram um estudo com 

especificidade de 93% e sensibilidade de 70% para valores de viremia acima 

de 10.000 cópias/mL e de viruria acima de 6,5 x 105 cópias/mL para 

evolução para NABKPyV. Em 2011, Pollara et al.90 demonstraram que uma 

viremia com 41.000 cópias/mL tem especificidade para evolução para 

NABKPyV de 100%. Em 2013, Elfadawy et al.91 encontraram um cut-off de 

viremia de 185.000 cópias/mL para evolução para nefropatia, com 

sensibilidade e especificidade de 97% e 75%, respectivamente. Essas 
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diferenças encontradas nos níveis de corte de viremia com possibilidade de 

prever a evolução para NABPKyV provavelmente são decorrentes de 

características da própria coorte de pacientes avaliados, com diferentes 

riscos imunológicos e terapia de imunossupressão variáveis, bem como da 

não padronização da técnica de q-PCR 92. Esses achados evidenciam a 

importância de cada centro de transplante renal ter conhecimento dos seus 

dados de prevalência de replicação do BKPyV e NABKPyV e definir o melhor 

valor de cut-off que melhor discrimine o risco de evolução para nefropatia. 

 

1.4.4 Nefropatia associada ao BKPyV (NABKPyV) 

 

A maioria dos casos de NABKPyV ocorre no primeiro ano pós-

transplante, mas cerca de 25% pode ocorrer mais tardiamente 59, 60. A 

evolução para perda da função renal e do enxerto pode variar de 10 a 80%, 

dependendo das rotinas de diagnóstico e intervenção dos casos de 

NABKPyV confirmados ou prováveis 93.  

Nos estudos, até o presente momento, nenhum fator de risco está 

uniformemente associado à NABKPyV, significando provavelmente que a 

patogênese da NABKPyV envolve a interação de múltiplos fatores, que 

incluem características do paciente e do órgão transplantado, 

imunossupressão e o próprio vírus 94. 

Em alguns estudos, o desenvolvimento de NABKPyV tem sido 

associado a fatores de risco relacionados ao paciente, tais como, idade 

avançada e gênero masculino 95, 96, etnia branca 96, 97, diabetes mellitus 96, 97, 98, 
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uso de stent urinário 99, 100, rejeição aguda 100 e sorologia negativa para o 

BKPyV em receptores pediátricos 67, 98. Entretanto, uma sorologia pré-

transplante positiva para o BKPyV não confere proteção ao indivíduo contra 

a replicação viral, viremia e NABKPyV 59, 60, 101. Um estudo, publicado 

recentemente por Wunderink et al.102, evidenciou que na população adulta o 

nível de IgG do doador estava fortemente relacionado à carga viral e 

evolução para NABKPyV no receptor. Além dos fatores citados acima, muito 

se discute na literatura se o doador com viruria e/ou viremia positiva no pré-

transplante influenciaria a evolução do receptor para nefropatia. Em 2012, 

Thakur et al.103 evidenciaram que o par doador/receptor com viremia positiva 

no pré-transplante acarretava ao receptor um maior risco de evolução para 

NABKPyV no pós-transplante. 

De forma geral, a imunossupressão aparece como importante fator de 

risco para o desenvolvimento de NABKPyV, isto se deve particularmente à 

intensidade desta no receptor, e não há, até o presente momento, 

identificação de um esquema específico de imunossupressão com maior 

risco de evolução para nefropatia 60, 64. Em 2005, foi publicado um estudo no 

qual o objetivo era avaliar a incidência de viruria, viremia e nefropatia nos 

receptores de transplante renal em uso de tacrolimo (TAC) e comparar com 

aqueles que estavam em uso de ciclosporina. Nesse estudo, foram 

randomizados 200 receptores, 134 receberam TAC e 66 receberam 

ciclosporina; ao final de um ano, 70 receptores (35%) desenvolveram viruria 

e 23 (11,3%) desenvolveram viremia. Os autores não encontraram 

associação entre viruria e viremia com uso de TAC ou ciclosporina 60. 
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Devido à capacidade de latência dos poliomavírus no rim, é sugerido 

que o próprio órgão transplantado com presença de poliomavírus possa ser 

um fator de risco para o desenvolvimento da NABKPyV 104. 

O diagnóstico da NABKPyV é confirmado por biópsia renal, com 

identificação de inclusões virais nas células epiteliais (túbulos renais, 

cápsula de Bowman); a confirmação é feita através de imunohistoquímica 

pelo SV40. Os poliomavírus JCPyV e BKPyV compartilham 72% de 

homologia em sua sequência de DNA e 70% com o SV40 63. Dessa forma, a 

imunohistoquímica positiva pelo SV40 não é capaz de diferenciar os BKPyV 

do JCPyV 18, 79. 

O diagnóstico de NABKPyV segue a classificação de acordo com o 

seguinte critério: estádios A - alterações citopáticas virais nenhuma ou pouca 

inflamação; B - alterações citopáticas virais, inflamação intersticial e atrofia 

de túbulos renais e C - intensa fibrose e pouco efeito citopático 64. 

Importante ressaltar que o trabalho realizado em 2004 por Drachenberg et 

al.87 demonstrou que a porcentagem de perda de enxerto está diretamente 

relacionada ao diagnóstico da NABKPyV em estadio mais tardio. Em 

pacientes com estádio A, a perda do enxerto foi de 12,9% e nos pacientes 

com estádio C chegou a 100% 87. 

O manejo dos pacientes que apresentam viremia positiva envolve 

diminuição das doses dos imunossupressores. No trabalho realizado em 

2003 por Celik et al.105, quatro de cinco pacientes tiveram piora dos níveis de 

creatinina quando não houve mudança na imunossupressão. No estudo de 

Brennan et al.60 em 2005, apesar de não haver relação entre viruria e 
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viremia com nenhum esquema imunossupressor o estudo concluiu que 

monitorar e diminuir a imunossupressão de forma preemptiva levou ao 

controle da viremia e ausência de nefropatia. 

Contudo, a redução da imunossupressão nos pacientes com viremia 

positiva pode acarretar em evolução para rejeição aguda do enxerto. No 

trabalho de Brennan et al.60, que acompanhou 200 receptores de transplante 

renal, 10 (5%) pacientes da casuística apresentaram diagnóstico de rejeição 

aguda após o diagnósitco de nefropatia. Os autores discutem que nesses 

casos a evolução para rejeição aguda do enxerto provavelmente está 

relacionada à diminuição da imunossupressão para o controle da replicação 

viral. 

Quando além da replicação viral com viremia positiva também há o 

diagnóstico histológico da NABKPyV, alguns centros optam por, além da 

diminuição da imunossupressão, iniciar o uso de drogas com atividade anti-

BKPyV in vitro, como o cidofovir, leflunomide e quinolonas, bem como o uso 

de imunoglubulinas 64, 106. O papel terapêutico da redução das doses dos 

imunossupressores e das drogas utilizadas no tratamento da NABKPyV é 

discutido detalhadamente em uma recente revisão 94. 

O uso de cidofovir, um análogo da citosina-fosfato normalmente 

utilizado para o tratamento de doença pelo CMV, tem mostrado atividade in 

vitro contra poliomavirus em murinos, e tem sido usado em alguns pacientes 

em doses menores daquelas usualmente utilizadas para o tratamento de 

CMV, com resultados variados. Estudos publicados não-controlados sobre 

casos de NABKPyV, tratados com pequenas doses de cidofovir (0,25 a  
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1 mg/kg/dose, a cada 1 a 2 semanas) têm relatado estabilização ou melhora 

da função renal a partir de 6 a 26 meses de acompanhamento 107, 108. 

A leflunomida é um imunossupressor que foi aprovado para 

tratamento de artrite reumatóide em 1988, e nessa área seu uso acabou se 

expandindo também para tratamento de atrite psoriática e esclerose múltipla. 

Essa droga é utilizada off-label como imunossupressor nos transplantados 

de órgãos sólidos para os quais fornece uma nova estratégia de tratamento 

através da combinação de efeitos imunossupressores e antivirais 109, 110.  

O efeito imunossupressor da leflunomida é exercido por meio de 

inúmeros mecanismos. A leflunomida bloqueia a proliferação linfocítica por 

bloqueio reversível da desidrogenase mitocondrial dihidro-orotato, uma 

enzima necessária para a síntese de pirimidinas 109, 110. E também altera a 

sinalização intracelular dos linfócitos T e B por interferência na função de 

múltiplas proteínas quinases, NF-KB e outros fatores. Os mecanismos de 

sua ação antiviral não foram bem descritos e parecem relacionados aos 

efeitos da desidrogenase mitocondrial dihidro-orotato 110. Na infecção pelo 

CMV, a leflunomida inibe o envelope viral, porém o mesmo não acontece 

com BKPyV, uma vez que este é um vírus não envelopado. A dose 

usualmente prescrita na artrite reumatóide é de 10 a 20 mg/dia. A dosagem 

de leflunomida para efeito antiviral nos transplantados renais foi deduzida de 

testes in vitro. Na prática clínica a dose alvo é de 40 mg/dia. Os efeitos 

adversos da droga incluem diarréia, rash, hepatotoxicidade, pneumonite, 

neurotoxicidade e supressão medular 109, 110. 
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O mecanismo de ação das quinolonas sobre o BKPyV é pela inibição 

da topoisomerase. Estudos retrospectivos demonstraram que 

fluoroquinolonas ajudam a prevenir a viremia BKPyV após o transplante 

renal 111. Em 2012, um estudo publicado por Wojciechowski et al.112 

demonstrou que os pacientes que receberam profilaxia para BKPyV com 

ciprofloxacina por 30 dias tiveram menor incidência de viremia em três 

meses, mas não em 12 meses. Em 2014, Lee et al.113, em estudo 

multicêntrico, duplo-cego, randomizado, evidenciaram que um curso de 30 

dias de levofloxacina não resultou em significativa redução da carga viral do 

BKPyV ou melhora da função do enxerto, mesmo quando associada a 

diminuição da imunossupressão. Um estudo prospectivo publicado 

recentemente não evidenciou alteração nas taxas de viruria, viremia ou 

NABPyV entre os pacientes que receberam profilaxia com ciprofloxacina por 

3 meses no pós-transplante comparado aos que não receberam, ao final de 

1 ano de seguimento 114. 

Alguns estudos sugerem que a Imunoglobulina humana (IVIG) tem 

ação anti-BKPyV 115. Bohl et al.71 não demonstraram relação entre resposta 

ao anticorpo e clareamento viral. Provavelmente, a eficácia clínica da IVIG 

depende tanto dos títulos de anticorpos como da capacidade destes em 

acessar os túbulos renais onde ocorre a replicação viral. 

Até o momento, não existem estudos comparativos randomizados 

entre a eficácia dessas drogas em relação apenas à diminuição da 

imunossupressão, bem como estudos comparativos das drogas antivirais. 

De acordo com a metanálise publicada em 2010, não há evidência de 
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benefício de associar leflunomida ou cidofovir à redução da dose dos 

imunossupressores para o manejo da NABKPyV 116. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  JUSTIFICATIVA 
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2  JUSTIFICATIVA 

 

 

Na última década, a NABKPyV é reconhecida como importante 

patologia em pacientes submetidos a transplante renal, causando perda da 

função renal e perda do enxerto 7.  

Diante do potencial de múltiplos fatores de risco para evolução para 

NABKPyV, associados a características do doador, do receptor e do 

procedimento do transplante renal, a replicação do BKPyV parece surgir 

como a única característica comum de todos os pacientes transplantados 

renais em risco de desenvolver NABKPyV 63, 74, 87, 91. Dessa forma, a 

monitorização da replicação do BKPyV pode permitir a intervenção precoce 

no manejo da imunossupressão com redução significativa do risco de 

evolução para NABKPyV e perda do enxerto 60, 87, 100, 101.  

Diferentes testes de triagem para o diagnóstico dos poliomavírus 

têm sido desenvolvidos, entre os quais se destacam a pesquisa de decoy 

cell, a detecção de DNA do BKPyV em urina 59, 63, 102, 103, e a detecção de 

DNA viral em plasma 59. 

Ensaios quantitativos de carga viral baseados na detecção de 

ácidos nucleicos na urina ou no sangue estão sendo amplamente utilizados 

para o diagnóstico de replicação do BKPyV 59, 60, 80, 104. A detecção da 

viremia tem maior valor preditivo positivo para evolução para NABKPyV do 

que apenas a detecção de vírus na urina. No entanto, diversos centros de 

transplante renal optam por utilizar a citologia urinária como a principal 
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técnica de triagem para avaliar a replicação viral 68, 69, com boa sensibilidade 

e menor custo, reservando as técnicas de PCR no sangue para a vigilância 

de pacientes pós aparecimento de viruria e para manejo de pacientes com 

diagnóstico de nefropatia. 

Portanto, é importante que sejam desenvolvidos estudos de coorte 

de pacientes transplantados renais para determinação da prevalência de 

replicação do BKPyV e consequente risco de desenvolvimento de nefropatia, 

bem como a avaliação da dinâmica da replicação viral, com período de 

maior prevalência da replicação que justifique a vigilância laboratorial mais 

frequente e determinação do valor de cut-off que melhor discrimine o nível 

de viremia que se associe ao desenvolvimento da nefropatia, a partir do qual 

a imunossupressão deva ser reduzida. 

Estudos de prevalência da replicação do BKPyV e evolução para 

nefropatia nos pacientes transplantados renais foram predominantemente 

desenvolvidos em países do Hemisfério Norte – Estados Unidos e Europa. 

Estudos locais são limitados e, idealmente, os serviços de transplante renal 

devem ter conhecimento dos dados de replicação do BKPyV e da nefropatia 

nos seus centros para melhor estabelecerem o protocolo assistencial de 

vigilância viral.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  OBJETIVOS 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVOS PRIMÁRIOS 

 

Determinar as prevalências de decoy cell na urina, viremia pelo BKPyV, 

viremia sustentada pelo BKPyV e NABKPyV, nos receptores de transplante 

renal do Serviço de Transplante Renal do HCFMUSP.  

Determinar os possíveis fatores de risco associados à presença de 

viremia sustentada pelo BKPyV e NABKPyV nessa população. 

Determinar o valor de viremia que melhor discrimine o risco para 

evolução para viremia sustentada e NABKPyV. 

 

 

3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

Estabelecer um protocolo assistencial para a vigilância da replicação 

do BKPyV para a prevenção de ocorrência de NABKPyV, no Serviço de 

Transplante Renal: estabelecer o momento de início da vigilância da 

replicação viral e duração do período da vigilância, a periodicidade da coleta 

dos exames de vigilância, a proposta do exame para a identificação inicial da 

replicação viral (pesquisa de decoy cell na urina e/ou viremia pelo BKPyV), e 
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estabelecer o cut-off de replicação viral no sangue que melhor discrimine a 

evolução para nefropatia. 

Verificar a associação entre a replicação do BKPyV no doador no 

momento do pré-transplante, nos casos de transplantes intervivos, na 

evolução da replicação do BKPyV e na evolução para NABKPyV, nos 

receptores pós-transplante.  

Descrever as características clínicas, histológicas e evolutivas dos 

casos de NABKPyV. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  MÉTODO 

 

 

 



Método 46 

  
 

 

4 MÉTODO 

 

 

4.1 Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo prospectivo do tipo coorte.  

 

4.2 Pacientes 

Os critérios de inclusão e exclusão são descritos abaixo. 

Critério de inclusão: 

 Todos os receptores e doadores de transplante renal (doadores 

dos transplantes intervivos) no Serviço de Transplante Renal 

(STR) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) de 01-08-2010 a 31-12-

2011, após assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido. 

 

Critérios de exclusão: 

 Receptores de transplante duplo; 

 Receptores com dificuldade de coleta seriada de amostras de 

urina no período pós-transplante, como pacientes com 

cateterismo vesical intermitente ou com dificuldade de locomoção; 

 Receptores e doadores que não aceitaram participar do estudo. 

 Receptores com idade inferior a 18 anos. 
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4.3 Caracterização do Serviço de Transplante Renal 

 

O STR do HC-FMUSP possui enfermaria exclusiva com 24 leitos 

(quatro leitos de Unidade de Terapia Intensiva), e três salas de cirurgia. O 

STR-HCFMUSP realiza uma média de 146 transplantes renais por ano e, no 

período de 2001 a 2011, realizou 1.472 transplantes. O STR-HCFMUSP 

conta também com atividade ambulatorial e realiza atendimento de, em 

média, 400 paciente/mês, em 12 consultórios. 

O corpo clínico é composto por 25 médicos, sendo 17 médicos 

clínicos e oito cirurgiões urologistas, cinco médicos residentes (quatro pela 

nefrologia e um pela urologia) e cerca de 40 outros profissionais, incluindo 

farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas. 

 

4.4 Protocolo seguimento clínico-laboratorial do estudo 

 

A. No momento do transplante 

Receptores e doadores de transplante intervivo: 

Na internação hospitalar de rotina para o transplante, antes do 

procedimento cirúrgico, foram realizadas coletas de urina para pesquisa de 

viruria, e de sangue para pesquisa de viremia de BKPyV. 

Nos receptores de transplante renal anúricos, foram realizadas 

apenas a coleta de sangue para pesquisa de viremia de BKPyV. 

As coletas de urina e sangue até 15 dias pós-transplante foram 

analisadas como coletas do momento do transplante. 
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B. No período pós-transplante 

Receptores: 

Os pacientes transplantados renais foram monitorados para detecção 

de viremia de BKPyV e desenvolvimento de NABKPyV durante o período de 

dois anos pós-transplante. 

Os pacientes colheram amostras de urina mensalmente durante o 

primeiro ano pós-transplante e a cada três meses durante o segundo ano 

pós-transplante para pesquisa de viruria. Os pacientes com perda de três 

coletas de amostra de urina consecutivas foram considerados perda de 

seguimento. 

A pesquisa de viruria também poderia ser realizada a qualquer 

momento do período pós-transplante se houvesse piora da função renal ou 

indicação médica de acordo com o acompanhamento de rotina do paciente. 

A detecção de viruria indicava o início de monitorização mensal de 

viremia pelo BKPyV. A monitorização mensal da viremia era realizada até 

obtenção de três amostras de viremia negativas consecutivas quando, 

então, os pacientes reiniciavam a monitorização periódica da viruria (mensal 

no primeiro ano e trimensal no segundo ano pós-transplante). No caso de 

uma nova pesquisa de viruria positiva, o paciente reiniciava exatamente o 

mesmo fluxo de vigilância com viremia, conforme descrito anteriormente 

(Figura 8). 
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Figura 8 - Fluxograma 1. Triagem para detecção da replicação do BKPyV 

 

A detecção de viremia positiva deveria ser confirmada por uma 

segunda amostra colhida após intervalo de duas semanas (amostra de 

confirmação positiva); se o exame repetido confirmasse a viremia positiva, 

os pacientes eram submetidos à biópsia renal percutânea para investigação 

de NABKPyV, independente da função renal (Figura 9). 

 

Exame de triagem para detecção da replicação 

de BKPyV na Urina

Exame de triagem POSITIVO

AMOSTRA DE CONFIRMAÇÃO 

NEGATIVA

AMOSTRA DE CONFIRMAÇÃO 

POSITIVA

MONITORIZAÇÃO MENSAL DA 

VIREMIA ATÉ TRÊS AMOSTRAS 

NEGATIVAS CONSECUTIVAS

VER FLUXOGRAMA 2

q-PCR em sangue
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Figura 9 - Fluxograma 2. Monitorização da viremia pelo BKPyV 

 

Os pacientes com piora da função renal (definida como aumento da 

creatinina sérica acima de 20% do nível basal do paciente) eram submetidos 

à biópsia renal percutânea, por indicação da equipe médica do STR, 

independente da confirmação da viremia positiva, para investigação da 

causa da perda da função renal. 

Todos os pacientes com viremia positiva foram acompanhados no 

Ambulatório de Infecção em Imunodeprimidos da Divisão de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias – HCFMSUP pela equipe de infectologia do 

transplante renal. 
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NABKPyV foi classificada como NABKPyV confirmada, se achados 

histológicos compatíveis com imunohistoquímica com SV40 positiva ou 

NABKPyV provável, se achados histológicos compatíveis e 

imunohistoquímica com SV40 negativa.  

 

4.5 Definições 

 

As definições utilizadas neste projeto para infecção por poliomavírus, 

replicação viral, viruria positiva, viremia positiva e nefropatia confirmada 

seguem as definições propostas por Hirsch et al.61 em 2005. As definições 

de viremia sustentada e nefropatia provável foram propostas pelos autores 

do projeto. A definição de rejeição aguda foi baseada na classificação 

internacional corrente de Banff 117. 

Infecção por poliomavírus: definida por evidência sorológica ou 

virológica de exposição ao vírus sem distinção entre replicação ou latência. 

Replicação de poliomavírus: definida por evidência de vírus em 

multiplicação, como por exemplo, presença de DNA viral no plasma (pela 

técnica de PCR) ou demonstração do efeito citopático viral pela detecção de 

decoy cell na urina. 

Viruria positiva: adotada como presença de DNA viral na urina (pela 

técnica de PCR), independente da carga viral e/ou presença de decoy cell 

na urina. 
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Viremia positiva: adotada como qualquer valor de viremia detectada. 

Os pacientes foram classificados como viremia positiva e viremia acima de 

10.000 cópias/mL. 

Viremia sustentada: definida neste estudo como duas ou mais 

viremias acima de 10.000 cópias/mL consecutivas ou não.  

NABKPyV provável: definida pela demonstração histopatológica de 

inflamação tecidual sem a demonstração do vírus no tecido por técnicas de 

imuno-histoquímica hibridização in situ ou demonstração de partículas virais 

por microscopia eletrônica compatíveis com poliomavírus. 

NABKPyV confirmada: definida pela demonstração histopatológica 

de inflamação tecidual e demonstração do vírus no tecido por técnicas de 

imunohistoquímica, hibridização in situ ou demonstração de partículas virais 

por microscopia eletrônica compatíveis com poliomavírus. 

Rejeição Aguda: a rejeição aguda de enxerto renal é, em geral, 

definida como uma deterioração aguda da função do enxerto associada às 

alterações histopatológicas definidas de acordo com a classificação 

internacional de Banff publicada em 2007117. 

 

4.6 Seguimento clínico-laboratorial pós-transplante renal do STR 

 

Os pacientes foram seguidos clínico-laboratorialmente no período 

pós-transplante de acordo com o protocolo de rotina do STR. A 

imunossupressão utilizada no STR é definida considerando as 

características clínicas e imunológicas do candidato ao transplante, as 
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características do doador e a chance de evolução para rejeição. São 

considerados critérios para receber a terapia imunossupressora de indução 

com anticorpo monoclonal os pacientes com Anticorpos Reativos contra 

Painel (PRA) < 50% e isquemia fria menor que 24 horas. Já os pacientes 

com PRA > 50% e isquemia fria > 24 horas recebem como terapia 

imunossupressora de indução timoglobulina. Apenas os pacientes HLA 

idênticos não são submetidos à terapia imunossupressora de indução. O 

esquema imunossupressor de manutenção de rotina no STR é feito com 

prednisona (pred), TAC e micofenolato - micofenolato de mofetil ou 

micofenolato de sódio (MF). A dose dos imunossupressores é diminuída de 

rotina a partir do sexto mês pós-transplante e se mantém para o resto da 

vida. 

O esquema de profilaxia de infecção de sítio cirúrgico foi 

cefalosporina de 1ª geração e amicacina, a partir de julho 2012, por 24 – 48 

horas. Profilaxia de doença por CMV para os pacientes de alto risco (doador 

positivo/receptor negativo para CMV e para os pacientes que fizeram uso de 

timoglobulina) foi feita com ganciclovir 5 mg/kg/dia, ajustado para função 

renal, durante a internação hospitalar do transplante e valganciclovir oral 450 

a 900 mg/dia ajustado para função renal, após a alta hospitalar durante os 

primeiros três meses pós-transplante. Todos os pacientes receberam 

profilaxia para pneumocistose e toxoplasmose com sulfametoxazol- 

trimetropim 400/80 mg/dia, durante os primeiros seis meses pós-transplante. 

Os pacientes que apresentaram viremia sustentada ou diagnóstico 

provável ou definitivo de NABKPyV foram avaliados pelo médico do STR e 
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pelo infectologista do grupo para decisão de conduta conjunta, de acordo 

com a rotina já estabelecida pelo serviço, que é independente do protocolo 

de investigação de NABKPyV proposto. 

De forma geral, esses pacientes foram submetidos à diminuição da 

imunossupressão (diminuição doses dos imunossupressores e/ou 

diminuição do esquema imunossupressor, quando possível), e os pacientes 

com diagnóstico de NABKPyV confirmada foram submetidos a tratamento 

antiviral. 

A diminuição da imunossupressão, bem como o início de drogas com 

ação antiviral, foi definida caso a caso, conforme a evolução dos resultados 

de replicação do poliomavírus, dos achados das biópsias renais e da 

evolução da função renal. Quando possível, a dose do TAC foi reduzida em 

50% e a dose do micofenolato em 25%. O uso de inibidor de mTOR, em 

substituição ao micofenolato ou como 4ª droga no esquema de 

imunossupressão, também foi uma opção terapêutica no manejo da 

NABKPyV pelo grupo. O tratamento antiviral para os pacientes com 

NABKPyV confirmada foi com cidofovir (doses quinzenais 1 mg/kg/dose) até 

julho de 2013; após, por falta de disponibilidade do cidofovir no Hospital das 

Clínicas, os pacientes com indicação de droga antiviral pelo grupo foram 

tratados com leflunomida (dose ataque 80 a 100 mg/dia durante 5 dias, e 

dose de manutenção de 20 a 40 mg/dia). 

Os pacientes com diagnóstico histológico concomitante de NABKPyV 

e rejeição foram tratados para as duas patologias. 
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Uma nova biópsia renal foi indicada nas seguintes situações: 1. na 

vigência de NABKPyV o paciente evoluiu com piora da função renal, a 

despeito da diminuição da imunossupressão, com ou sem uso de antivirais, 

para investigação de rejeição concomitante ou subsequente; 2. na vigência 

de NABKPyV o paciente persistiu com viremia positiva, independente da 

piora da função renal, para ajudar a otimizar o tratamento da NABKPyV; 3. e 

sempre que o médico do STR indicasse. 

 

4.7 Análise dos fatores de risco para viremia sustentada e NABKPyV 

 

Para a análise dos fatores de risco para viremia sustentada e 

NABKPyV na evolução pós-transplante, as variáveis independentes foram as 

características clínico-epidemiológicas do doador e receptor, dados do 

transplante renal, dados de evolução no pós-transplante renal, com detecção 

de viruria e viremia, conforme segue abaixo. 

 Características clínico-epidemiológicas do doador: gênero, 

idade, tipo de doador (falecido, vivo-relacionado e vivo não-

relacionado), e presença de decoy cell na urina no momento do 

transplante (para doador vivo); 

 Características clínico-epidemiológicas do receptor: gênero, 

idade, causa da nefropatia/perda da função renal, história de 

diálise pré-transplante, número de transplante de prévio, uso de 

droga imunossupressora no momento do transplante; 
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 Características do transplante renal: duração de isquemia fria, 

terapia de indução, esquema de imunossupressão inicial, uso de 

stent uretral na cirurgia do transplante;  

 Características do pós-transplante: resultado vigilância de 

viruria (por decoy cell ou técnica de PCR), resultado de vigilância 

de viremia positiva (qualquer valor de número de cópias), 

diagnóstico histológico de rejeição aguda antes do diagnóstico de 

NABKPyV, tratamento da rejeição aguda antes do diagnóstico de 

NABKPyV, e esquema de imunossupressão no momento da 

NABKPyV. 

 

4.8 Técnicas de diagnóstico Laboratorial 

 

A pesquisa de viruria foi realizada por pesquisa de decoy cell na 

urina, conforme será descrito adiante. A partir de julho de 2011, a pesquisa 

de viruria passou a ser realizada tanto pela pesquisa de decoy cell na urina, 

quanto pela pesquisa do BKPyV por técnica de biologia molecular. Essa 

conduta foi adotada após análise preliminar dos dados de viruria realizados 

por biologia molecular do início do estudo até julho de 2011, demonstrando 

que 79% dos pacientes com decoy cell na urina negativa apresentavam 

viruria positiva pela técnica de PCR.  
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4.8.1 Pesquisa de decoy cell na urina 

 

A pesquisa de decoy cell na urina foi realizada pelo Departamento de 

Anatomia Patológica do HCFMUSP, Grupo de Citopatologia. 

Uma amostra de 50 mL de urina fresca foi coletada no hospital, sendo 

o material imediatamente encaminhado ao Departamento de Anatomia 

Patológica, onde foi processado em até 3 horas do ato da coleta. Amostras 

de cada material foram centrifugadas em 302 g por 20 minutos, 

desprezando-se o sobrenadante. O sedimento obtido será diluído em 5 mL 

de PBS (phosphate buffered saline). O líquido resultante foi então utilizado 

para preparação de lâminas (oito lâminas por caso): 100 µl por lâmina foram 

colocados no aparelho de citocentrífuga por 10 minutos a 62 g. As lâminas 

foram então fixadas em álcool 95% e duas foram coradas em Papanicolaou 

para pesquisa de células com inclusões virais por microscopia óptica. As 

inclusões virais foram identificadas quando as células uroteliais exibem 

núcleos aumentados, densos, basofílicos, opacos e homogêneos e 

citoplasma degenerado 118, 119. 

 

4.8.2 Pesquisa e quantificação de viruria e de viremia por técnica de 

biologia molecular 

 

As pesquisas de viruria e viremia foram determinadas por técnica de 

q-PCR realizadas pelo Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina 

Tropical, da Universidade de São Paulo. 
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Para realização da quantificação das cargas virais de BKPyV em 

amostras de urina e plasma, o Laboratório de Virologia desenvolveu uma 

reação em cadeia por polimerase quantitativa (qPCR) baseada em Pal et 

al.120, para detecção do gene do antígeno T do BKPyV. A padronização da 

técnica foi tema de tese do aluno Renato dos Reis Oliveira, pelo Programa 

de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Departamento de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias da FMUSP, para obtenção de título de Doutor, sob 

a orientação do Professor Cláudio Sérgio Pannutti (dados não  

publicados) 121. 

Para extração do DNA, as alíquotas de urina foram submetidas à 

centrifugação para sedimentação a 3.354 g durante 5 minutos; 70 μl do 

sedimento remanescente foi eluído em 70 μl de urina não-sedimentada 

perfazendo-se um volume total de 140 μl. As amostras de sangue foram 

submetidas a uma centrifugação de 302 g durante 10 minutos, de modo a 

ser extraído somente material genético do plasma sanguíneo no 

sobrenadante.  

Após a extração, as amostras de DNA total foram processadas com o 

kit QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen) conforme recomendações do 

fabricante. 

A reação apresentou uma sensibilidade analítica de 1.000 cópias/mL, 

tanto para viremia quanto para viruria. As reações com detecção de 

quantidade de cópias inferiores a 1.000 cópias/mL foram consideradas 

indetectáveis. 
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4.8.3 Biópsia renal 

 

As biópsias renais percutâneas foram realizadas pelo STR do 

HCFMUSP conforme rotina padronizada. O processamento e análise do 

material foram realizados pelo Departamento de Anatomia Patológica do 

HCFMUSP. 

As amostras de tecido renal foram processadas e coradas pelo 

método de hematoxilina-eosina, além da realização de imunohistoquímica 

com antígeno SV40. 

O diagnóstico histológico de NABKPyV foi baseado na identificação 

de inclusões virais nucleares basofílicas nas células do epitélio dos túbulos 

renais e glomérulos, e confirmado pela coloração específica com SV40 na 

imunohistoquímica. Baseado no padrão histológico e na extensão do 

infiltrado inflamatório e fibrose associado à infecção viral, o resultado da 

NABKPyV foi classificado conforme se segue, baseado na classificação 

proposta por Drachenberg et al.87 em 2004: 

Padrão A: alterações citopáticas virais em parênquima renal sem 

alterações; atrofia tubular, inflamação e fibrose intersticial ausentes ou 

mínimas. 

Padrão B: combinação de alterações citopáticas virais focal/ 

multifocal e atrofia tubular, inflamação e fibrose intersticial. 

Padrão C: escassas alterações citopáticas em tecido renal cicatricial. 

Extensa atrofia tubular, inflamação e fibrose intersticial, ausência de túbulos 

sem atrofia.  
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4.9 Estimativa do número de amostras e reações 

 

Baseado nos dados históricos do número de transplantes do STR do 

HC-FMUSP, estimou-se que o número total de transplantes no período de 

dois anos seria de 240, e seriam incluídos todos os pacientes que 

preenchessem os critérios de inclusão e não fizessem parte dos critérios de 

exclusão, formando, assim, uma amostra de conveniência. 

Baseados nos dados de literatura, estimamos que cerca de 30% dos 

pacientes apresentariam decoy cell positiva com indicação de vigilância de 

viremia 9, 60. Destes, estimamos que cerca de 10% apresentariam viremia 

positiva e, independentemente da evolução para NABKPyV e do resultado 

da biópsia renal, seriam acompanhados por, em média, 10 meses, com 

coleta de amostras mensais de urina e de sangue, se indicado. 

 

4.9.1 Cálculo de número de amostras de urina para pesquisa de decoy 

cell e amostras de sangue para pesquisa de viremia 

 

a) Estimativa do número de amostras de urina: 

 Estimativa de receptores: 240  

Estimativa do número de amostras de urina a serem processadas: 

Primeiro-ano = 240 X 12 amostras (mensais) 

Segundo-ano = 240 X 4 amostras (trimestrais) 

Total = 3840 amostras de urina para pesquisa de decoy cell 
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 Estimativa do número de doadores intervivo: 80 amostras (uma 

amostra única por transplante renal) 

 Estimativa do número total de amostras de urina a serem 

processadas = 3.840 + 80= 3.920 amostras 

 

b) Estimativa do número de amostras de sangue: 

 Estimativa de receptores pós-transplante com indicação de 

vigilância de viremia (somente nos casos com decoy cell positiva): 

30% de 240 = 80 pacientes 

o Evolução sem viremia positiva sustentada, com indicação de 

três exames consecutivos = 80 X 3 = 240 amostras 

 Estimativa de receptores pós-transplante com viremia positiva 

sustentada: 10% de 80 pacientes = 8 pacientes 

o Evolução com viremia positiva sustentada e indicação de 

monitorização mensal: = 8 X 10 coletas = 80 amostras 

 Estimativa do número total de amostras de sangue = 240 + 8 + 80 

= 640 amostras 

 

4.10 Ética 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição envolvida 

(Anexo 1). Foi mantido sigilo em relação à identidade dos pacientes e 

resultados dos testes. Todos os indivíduos participantes assinaram o termo 
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de consentimento livre e esclarecido (T.C.L.E.) (Anexos 3 e 4) na entrada do 

estudo. 

Cabe salientar que esta tese de doutorado faz parte de um projeto 

maior, intitulado “Infecção pelos poliomavírus humanos BK e JC em 

pacientes submetidos a transplante renal: seguimento clínico-laboratorial”, 

financiado pela FAPESP e aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa – CAPPesq (Processo número 0234/10) – Anexo 2 e 

adendo do projeto para inclusão da viruria positiva por técnica de PCR na 

indicação de coleta de viremia – Anexo 5. 

 

4.11 Análise dos dados 

 

Os dados coletados foram inseridos em uma planilha Excel para 

posterior análise estatística. 

As características quantitativas avaliadas foram descritas com uso de 

medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) e as 

características qualitativas foram descritas com uso de frequências 

absolutas e relativas em todos os pacientes do estudo 122, 123. 

O tempo do transplante até o aparecimento de decoy cell e viremia no 

pós-transplante foi calculado considerando apenas os pacientes incluídos no 

estudo que realizaram pelo menos uma coleta de exame após a coleta do 

momento do transplante. 

Foram avaliados como desfecho viremia sustentada e NABKPyV. 
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Foram descritas as ocorrências de viremia sustentada e de NABKPyV 

segundo cada característica do receptor e do doador, bem como 

características do procedimento do transplante e da evolução pós-

transplante, incluindo medicação imunossupressora e presença de decoy 

cell na monitorização pós-transplante. Foi verificada a existência de 

associação de cada desfecho com as características qualitativas com uso de 

testes qui-quadrado, testes exatos de Fisher ou testes da razão de 

verossimilhanças 122, 123. As características quantitativas foram descritas 

segundo cada desfecho e comparadas com uso de testes t-Student ou 

testes Mann-Whitney 118, 119. Foram estimados os Odds Ratio de cada 

variável de interesse com viremia sustentada e nefropatia com os 

respectivos intervalos com 95% de confiança com uso de regressão logística 

simples 122, 123. 

Foram estimados modelos de regressão logística múltipla, quando 

possível 122, 123, 124, para cada um dos desfechos, selecionando-se as 

variáveis que nos testes bivariados apresentaram níveis de significância 

inferiores a 0,20 (p < 0,20). 

Para os valores de viremia positivos foram os percentuais de 

positividade e testes inconclusivos da viruria detectadas por decoy cell para 

os pacientes que colheram os exames com uso de gráficos de barras. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Dados clínicos-epidemiológicos da coorte 

 

No período de agosto de 2010 a dezembro de 2011 foram realizados 

326 transplantes. Foram excluídos oito pacientes que evoluíram para óbito 

na internação do transplante, 39 recusas, 11 pacientes menores de 18 anos, 

7 perdas de enxerto na internação do transplante,10 transplantes rim-fígado, 

5 transplantes rim-pâncreas. Foram incluídos 246 pacientes, destes 177 

concluíram o protocolo. Foram 49 perdas de seguimento, 10 perdas de 

enxerto e 9 óbitos com enxerto funcionante (Figura 10). Os pacientes 

incluídos foram seguidos por dois anos. 

  



Resultados 66 

  
 

 
 

 

Figura 10 - Fluxograma 3. Descrição dos dados do estudo: pacientes 

incluídos, pacientes excluídos, óbitos, perdas, e conclusão do 

seguimento 
 

326 Transplantes

39 Recusaram

8 Óbitos na 

internação do 

transplante

11 Menores de 18 

anos

7 Perdas de Enxerto 

na internação do 

transplante

10 Transplantes Rim-

fígado

5 Transplantes Rim-

Pâncreas

246 Incluídos

9 Óbitos
49 Perdas de 

seguimento

11 Perdas de 

enxerto

177 Concluíram o 

seguimento
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As causas de óbito e de perda de enxerto na internação do 

transplante estão descritas no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Distribuição das causas de perda de enxerto e óbito na 

internação do transplante renal, STR – HCFMUSP – agosto de 

2010 a dezembro de 2013 

 

No período de seguimento pós-transplante, as causas de óbito, de 

perda de enxerto e perda de seguimento estão descritas no Quadro 4. 

 
  

Causas

1 Choque Hemorrágico

1 Infarto Renal

2 Tromboses de Artéria Renal

3 Tromboses de Veia Renal

1 Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD)

4 Choque séptico

1 Choque Hemorrágico

1 Broncopneumonia

1 Hemorragia Alveolar

7 Perdas de enxerto na internação do 

transplante

8 Óbitos na internação do transplante
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Quadro 4 - Distribuição das causas de perda de enxerto, perda de 

seguimento e óbito no seguimento pós-transplante, STR – 
HCFMUSP – agosto de 2010 a dezembro de 2013 

 

 

 

As características dos receptores e doadores de transplante renal 

incluídos na coorte (N=246), que completaram o seguimento (N=177) e que 

evoluíram para óbito, perda de enxerto ou perda de seguimento (N=59), de 

acordo com os critérios epidemiológicos, tipo de doador, história de diálise 

pré-transplante, estão descritas na Tabela 1. 

Dentre os 246 receptores incluídos, 53% eram do gênero masculino, 

a idade média foi de 43,6 anos, a mediana de 48,3 anos e o intervalo de 18 

a 72,8 anos.  

O tipo de doador mais frequente foi o doador falecido (65,9%), 

doadores vivos aparentados correspondem a 23,2% da amostra e vivo não 

aparentado 11%. Dentre os doadores 55,7% eram do gênero feminino e 

Causas

3 Infartos Agudos do Miocárdio

1 Isquemia Mesentérica

2 Acidentes Vasculares Cerebrais

3 Óbitos em outro serviço

2 NABKPyV

2 Infarto Renal

1 Peritonite Bacteriana Espontânea

3 Rejeição Crônica

1 Infecção intrabdominal

2 Trombose de artéria renal

2 Trocas de equipe transplantadora

47 pacientes perderam 3 coletas 

consecutivas de viruria

9 Óbitos no seguimento pós-transplante

49 Perdas de seguimento no pós-transplante

11 Perdas de enxerto no seguimento pós-transplante
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44,3%% eram do gênero masculino. A média de idade entre os doadores 

dos de 43,6 anos, com mediana de 44,1 e intervalo de 2,3 a 71,5 anos. 

Antes da cirurgia do transplante 91,1% dos pacientes estavam em 

regime dialítico. A duração de isquemia fria foi em média 15,9 horas, com 

uma mediana de 20 e um intervalo de 0 a 38 horas. A indução foi realizada 

em 98% dos casos, sendo que em 44,3% ocorreu com timoglobulina (ATG) 

e em 53,7% com anticorpo monoclonal. 

O esquema imunossupressor inicial em 98% dos casos foi realizado 

com Pred, TAC e MF; em 1,2% com Pred, TAC, MF e rapamicina, e em 

0,8% dos casos, ccom Pred, TAC e Azatioprina (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Distribuição dos doadores e receptores de transplante renal, de 

acordo com os critérios epidemiológicos, tipo de doador, história 
de diálise pré-transplante, e dados do transplante renal, STR – 

HCFMUSP – agosto de 2010 a dezembro de 2013 
 

 

Variável  N=246 N=177 N=69

Gênero do Receptor

Feminino 115 (46,7) 84 (47,5) 31 (44,9)

Masculino 131 (53,3) 93 (52,5) 38 (55,1)

Idade do pacientes (anos)

Média (DP) 46,3 (12,8) 46,6 (12,7) 45,5 (12,8)

Mediana (mín, máx) 48,3 (17,6; 72,8) 48,5 (18,1; 72,8) 45,1 (17,6; 69,3)

Tipo de Doador

Falecido 162 (65,9) 117 (66,1) 45 (65,2)

Vivo não relacionado 27 (11) 19 (10,7) 8 (11,6)

Vivo relacionado 57 (23,2) 41 (23,2) 16 (23,2)

Genêro do Doador

Feminino 137 (55,7) 101 (57,1) 36 (52,2)

Masculino 109 (44,3) 76 (42,9) 33 (47,8)

Idade do doador (anos)

Média (DP) 46,3 (11,8) 43,1(11,4) 44,4 (10,1)

Mediana (mín, máx) 44,1 (4,3; 71,5) 44,1(8,7; 68,1) 44,9 (4,3;71,5)

Mismetches total

Média (DP) 1,5 (1,9) 1,5 (1,8) 1,6 (1,6)

Mediana (mín, máx) 0 (0;7) 0 (0;7) 0 (0;6)

Hemodiálise antes do transplante*

Não 15 (6,2) 11 (6,3) 4 (6,0)

Sim 227 (93,8) 164 (93,7) 63 (94,0)

Indução

Anticorpo monoclonal 135 (54,9) 104 (58,8) 31 (44,9)

Timoglobulina 109 (44,3) 71 (40,1) 38 (55,1)

Sem indução 2 (0,38) 2 (1,1) 0 (0,0)

Isquemia fria (horas)

Média (DP) 15,9 (11,8) 11,6 (11,8) 8,2 (10,1)

Mediana (mín, máx) 20 (0; 38) 20 (0; 38) 21 (0,8; 38)

Stent ureteral na cirurgia do 

transplante

Não 175 (71,1) 125 (70,6) 50 (72,5)

Sim 71 (28,9) 52 (29,4) 19 (27,5)

Micofenolato

Não 2 (0,8) 2 (1,1) 0 (0,0)

Sim 244 (99,2) 175 (98,9) 69 (100,0)

Tacrolimo

Não 3 (1,2) 3 (1,7) 0 (0,0)

Sim 243 (98,8) 174 (98,3) 69 (100,0)

Rapamicina

Não 243 (98,8) 174 (98,3) 69 (100,0)

Sim 3 (1,2) 3 (1,7) 0 (0,0)

Prednisona

Não 7 (2,8) 6 (3,4) 1 (1,4)

Sim 239 (97,2) 171 (96,6) 68 (98,6)

Azatioprina

Não 244 (99,2) 175 (98,9) 69 (100,0)

Sim 2 (0,8) 2 (1,1) 0 (0,0)

* 4 casos não tinham informação

Descrição
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Dos 246 pacientes incluídos no estudo, 12 realizaram exame apenas 

no momento da inclusão no estudo, na admissão para o transplante. Dos 

234 pacientes com pelo menos uma coleta de exame após a internação do 

transplante, o tempo de seguimento dos receptores pós-transplante renal foi 

de 20,5 meses em média, com uma mediana de 24,3 meses e um intervalo 

de tempo de 0,6 a 25 meses (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Distribuição do tempo de seguimento dos receptores pós-

transplante renal, em meses - STR – HCFMUSP – agosto de 

2010 a dezembro de 2013 
 

Tempo de seguimento em meses 

Média 20,5 

Mediana 24,3 

Intervalo 0,6 a 25 
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Durante o período do estudo, foram coletadas um total de 2.229 

amostras de urina para realização da pesquisa de decoy cell e 739 amostras 

para realização de viremia. Dentre os pacientes que apresentaram decoy 

cell positiva a média de tempo entre o transplante e a primeira decoy cell 

positiva foi de 7,2 meses, com mediana de 6,3 meses e intervalo de 0,5 a 

24,5 meses (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Distribuição do intervalo de tempo entre o transplante renal e a 

detecção de viruria por decoy cell positiva - STR – HCFMUSP - 

agosto de 2010 a dezembro de 2013 
 

Intervalo de tempo entre transplante e decoy cell positiva em meses 

Média 7,2 

Mediana 6,3 

Intervalo 0,5 a 24,5 
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5.2 Resultados de decoy cell, viremia, viremia sustentada e 

NABKPyV 

 

Considerando apenas os pacientes incluídos no estudo que 

realizaram pelo menos uma coleta de exame após a coleta do momento do 

transplante, 91 pacientes apresentaram decoy cell positiva em pelo menos 

um momento pós-transplante, 55 viremia positiva, 29 pacientes 

apresentaram viremia positiva acima de 10.000 cópias/mL, 14 viremia 

sustentada em pelo menos um momento pós-transplante e oito pacientes 

evoluíram com diagnóstico de NABKPyV durante o seguimento do estudo.  
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A distribuição da proporção de pacientes com decoy cell positiva, 

viremia positiva, e viremia sustentada positiva, ao longo do seguimento, 

considerando toda a coorte dos pacientes em seguimento em cada mês, é 

apresentada no Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição das taxas de viuria por pesquisa dedecoy cell, 

viremia por BKPyV e viremia acima de 10.000 cópias/mL ao 
longo do seguimento para os casos detectados 
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A distribuição da decoy cell ao longo do tempo, demonstrada no 

Gráfico 2, sugere crescimento da positividade de viruria ao longo do 

seguimento, com oscilações em determinados momentos e redução nos 

percentuais de resultados inconclusivos. No momento do transplante, 208 

pacientes eram anúricos e não conseguiram coletar o exame de virua e 38 

pacientes coletaram urina para pesquisa da decoy cell; destes, apenas dois 

apresentaram a viruria positiva. 

 

 

Gráfico 2- Distribuição das taxas de resultados positivos e inconclusivos 

de viruria por pesquisa de decoy cell ao longo do tempo pós-
transplante 
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Dos 91 pacientes que apresentaram decoy cell positiva, 35 também 

apresentaram viremia positiva. 

Dos 55 pacientes que evoluíram com viremia positiva, 20 

apresentaram viremia positiva sem positividade da decoy cell; nesses 

pacientes, viremia foi solicitada após detecção da viruria por q-PCR (Figura 

11). 

 

 

Figura 11 - Resultados da detecção do BKPyV por citologia urinária 

(pesquisa de decoy cell) em amostras de urina em relação aos 
resultados em amostras sequenciais para a detecção de 
viremia por q-PCR em plasma 

 

 

  

Dados Positiva Negativa Total

Positiva 35 56 91

Negativa 20 135 155

Total 55 191 246

Viremia

Decoy Cell
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A Figura 12 apresenta a descrição dos 35 pacientes que tiveram 

decoy cell e viremia positivas, de acordo com ordem de aparecimento das 

positividades. Vinte e oito apresentaram viremia positiva após viruria por 

decoy cell, após um período em média de 4,0 meses, mediana de 2,6 meses 

e intervalo de 0 a 20,8 meses (zero significa que alguns pacientes 

apresentaram viruria por decoy cell e viremia positivas na mesma coleta);16 

pacientes evoluíram com viremia positiva acima de 10.000 cópias/mL, oito 

evoluíram com viremia sustentada e seis tiveram diagnóstico de NABKPyV. 

Dentre os 12 pacientes que não apresentaram viremia positiva acima de 

10.000 cópias/mL em nenhum momento do seguimento pós-transplante, um 

paciente evoluiu com NABKPyV. 

Na mesma figura, observamos que, em sete pacientes, a viremia 

positiva precedeu a viruria positiva por decoy cell; a viremia ocorreu em 

média 3,7 meses antes da viruria, mediana de 1,2 meses e intervalo de 1,0 a 

10,8. Destes, dois evoluíram com viremia sustentada e um deles evoluiu 

com NABKPyV. O paciente que evoluiu com nefropatia apresentou decoy 

cell inconclusivas persistentemente durante os quatro primeiros meses pós-

transplante, com positividade da decoy cell a partir do 5º mês pós-

transplante e a viremia positivou no 4º mês pós-tranpslante. 
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Figura 12 - Fluxograma 4. Descrição da evolução dos pacientes com 

decoy cell positiva em relação ao desenvolvimento de viremia 
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Considerando todos os pacientes que evoluíram com viremia positiva, 

55 casos, nota-se um intervalo de tempo entre o transplante e a primeira 

viremia positiva maior para os grupos viremia positiva e viremia acima de 

10.000 cópias/mL, em comparação aos grupos viremia sustentadaou com 

evolução para NABKPyV (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Tempo entre o transplante renal e primeira viremia por BKPyV 

positiva - STR – HCFMUSP - agosto de 2010 a dezembro de 
2013 

 

Tempo (meses) entre 

Tx e 1° Viremia 

Pacientes 
com viremia 

positiva 

Pacientes com 
viremia 

positiva > 
10.000 cps/mL 

Pacientes 
com viremia 
sustentada 

Pacientes com 

NABKPyV 

Média 7,9 7,7 6,4 6 

Mediana 5,5 5,2 5,6 5,6 

Intervalo 0,1 a 24,7 0,1 a 24,7 2,8 a 20,1 2,0 a 13,2 
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O Gráfico 3 mostra a evolução das medianas das viremias por BKPyV 

de acordo com o grupo de pacientes analisados: pacientes com viremia 

positiva, pacientes com viremia acima de 10.000 cópias/mL, pacientes com 

viremia sustentada e pacientes com diagnóstico de NABKPyV. Os pacientes 

com NABKPyV apresentaram maior mediana de viremia nos 24 meses de 

seguimento pós-transplante. 

 

 

Gráfico 3 - Valores de viremia por BKPyV ao longo do tempo pós-

transplante para os casos que evoluíram com viremia por 
BKPyV positiva 
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Oito pacientes evoluíram com NABKPyV. Todos apresentaram 

viremia positiva antes do diagnóstico da nefropatia. Nenhum teve nefropatia 

classificada como estádio A, seis pacientes tiveram nefropatia estadio B e 

dois pacientes tiveram nefropatia estadio C. 

O tempo entre o transplante e o diagnóstico da NABKPyV foi em 

média 8,5 meses, mediana de 7,8 e intervalo de 3,2 a 14,3 meses (Tabela 

5). 

 

Tabela 5 - Tempo entre o transplante renal e o diagnóstico de NABKPyV - 

STR – HCFMUSP - agosto de 2010 a dezembro de 2013 

 

Tempo entre transplante e NABKPyV em meses 

Média 8,5 

Mediana 7,8 

Intervalo 3,2 a 14,3 
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Nos pacientes que evoluíram com NABKPyV, os intervalos de tempo 

do transplante em relação ao aparecimento de decoy cell positiva, viremia 

positiva e o diagnóstico de nefropatia está demonstrado na Figura 13. É 

possível observar que na média estes pacientes apresentaram viruria 

positiva por pesquisa de decoy cell 3,9 meses após o transplante, viremia 

positiva 5,6 meses e NABKPyV 8,5 meses pós transplante (Figura 13). 

 

 

Figura 13 -  Evolução em meses desde o transplante renal até o 

diagnóstico de NABKPyV nos pacientes que tiveram 
diagnóstico de NABKPyV 
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O Gráfico 4 mostra que, após 12 meses do transplante, a 

probabilidade de viruria, viremia e NABKPyV foram respectivamente 37,3%, 

20,5% e 3,4%. Após 24 meses, as probabilidades passaram para 48,4%, 

33,3% e 3,9% respectivamente. 

 

 

Gráfico 4 - Estimativas das funções Kaplan-Meier para a ocorrência de 

viruria, viremia e NABKPyV nos pacientes transplantados de 

rim 
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5.3 Análise dos potenciais fatores de risco para evolução para 

viremia sustentada e NABKPyV 

 

5.3.1 Análise dos fatores de risco para viremia sustentada 

 

A Tabela 6 mostra que, isoladamente, o gênero do receptor 

influenciou estatisticamente na ocorrência de viremia sustentada (p = 0,012), 

sendo que receptores do gênero masculino apresentaram chance de viremia 

sustentada 5,7 vezes a chance de receptores do gênero feminino. 
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Tabela 6 - Descrição da viremia sustentada por BKPyV segundo 

características de interesse e resultado dos testes estatísticos 
STR – HCFMUSP - agosto de 2010 a dezembro de 2013 

 

 

Variável

n % n % Inferior Superior

Gênero do Receptor 0,012

Feminino 113 98,3 2 1,7 1,0

Masculino 119 90,8 12 9,2 5,7 1,25 26,02 131

Idade do pacientes (anos) 1,02 0,97 1,06 0,481&

Média (DP) 46,3 (12,8)

Mediana (mín, máx) 48,3 (17,6; 72,8)

Tipo de Doador 0,171#

Falecido 151 93,2 11 6,8 1,00 162

Vivo não relacionado 27 100,0 0 0 a 27

Vivo relacionado 54 94,7 3 5,3 0,76 0,21 2,84 57

Gênero do Doador

Feminino 129 94,2 8 5,8 1,00 0,91

Masculino 103 94,5 6 5,5 0,94 0,32 2,79 109

Idade do doador (anos) 0,945&

Média (DP) 46,3 (11,8)

Mediana (mín, máx) 44,1 (4,3; 71,5)

Mismetches total 0,244£

Média (DP) 1,00 1,5 (1,9)

Mediana (mín, máx) 1,14 0,87 1,50 0 (0;7)

Hemodiálise antes do transplante 0,602*

Não 14 93,3 1 6,7 1,00 15

Sim 214 94,3 13 5,7 0,85 0,10 6,98 227

Indução 0,880#

Anticorpo monoclonal 127 94,1 8 5,9 1 135

Timoglobulina 103 94,5 6 5,5 0,93 109

Sem indução 2 100 0 0 a 0,31 2,75 2

Isquemia fria (horas) 0,087£

Média (DP) 15,9 (11,8)

Mediana (mín, máx) 20 (0; 38)

Stent ureteral na cirurgia do 

transplante 0,124*

Não 168 96,0 7 4,0 1,00 175

Sim 64 90,1 7 9,9 2,63 0,89 7,78 71

Micofenolato >0,999*

Não 2 100,0 0 0,0 1,0 2

Sim 230 94,3 14 5,7 a 244

Tacrolimus >0,999*

Não 3 100,0 0 0 1,0 3

Sim 229 94,2 14 5,8 a 243

Rapamicina 0,162*

Não 230 99,7 13 5,3 1,0 243

Sim 2 66,7 1 33,3 8,85 0,75 104,02 3

Prednisona >0,999*

Não 7 100,0 0 0 1,0 7

Sim 225 94,1 14 5,9 a 239

Azatioprina >0,999*

Não 230 94,3 14 5,7 1,0 244

Sim 2 100 0 0 a 2

Rejeição Aguda 0,502*

Não 184 94,8 10 5,2 1,00 194

Sim 48 92,3 3 7,7 1,53 0,46 5,10 52

Total 232 94,2 14 5,7 246

Teste qui-quadrado; *Teste exato de Fisher; # Teste da razão de verossimilhanças; & Teste de t-Student; £ Teste de Mann-Whitney;       

a não é possível calcular

0 (0; 7)

2 (1,9)

2 (0; 5)

15,7 (11,8)

20 (0; 38)

19,1 (12,2)

24 (1; 33)

43,6 (11,8

44,3 (4,3; 71,5)

43,8 (13,6)

40,5 (19,6; 66,4)

1,5 (1,9)

p

Viremia Sustentada

Não Sim
OR

48,3 (17,6; 72,8)

48,7  (12,7)

50,5 (25,7; 66,1)

IC (95%
Total

46,2 (12,9)
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A Tabela 7 mostra os resultados da análise multivariada por modelo 

de regressão logística. Após ajuste das características que poderiam 

influenciar na ocorrência de viremia sustentada, o gênero dos receptores 

permaneceu estatisticamente significativo, sendo a chance de receptores do 

gênero masculino apresentarem viremia sustentada 6,33 vezes a chance de 

pacientes do gênero feminino (p = 0,018). 

 

Tabela 7 - Resultado do modelo de regressão logística múltipla para avaliar 

conjuntamente a influência das características na ocorrência de 

viremia sustentada por BKPyV - STR – HCFMUSP - agosto de 
2010 a dezembro de 2013 

 

Variável OR  
IC (95%) 

P 

 
Inferior 

 

Superior 

Gênero do receptor 

      Feminino 1,00 

     Masculino 6,33 

 

1,37 

 

29,22 0,018 

Tipo de doador 

      Falecido 1,00 

     Vivo não relacionado a 

    

0,998 

Vivo relacionado 1,46 

 

0,27 

 

7,91 0,658 

Isquemia fria (horas) 1,03 

 

0,96 

 

1,09 0,421 

Regressão logística múltipla: a não é possível calcular 
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5.3.2 Análise dos fatores de risco para NABKPyV 

 

Assim como para viremia sustentada, a Tabela 8 mostra que a 

ocorrência de nefropatia só apresentou influência estatisticamente 

significativa do gênero do receptor (p = 0,008), sendo maior a ocorrência de 

nefropatia em pacientes do gênero masculino. Não foi possível estimar a 

chance de nefropatia segundo o gênero e também não foi possível estimar o 

modelo conjunto das características na ocorrência de nefropatia devido ao 

baixo número de casos ocorridos, e principalmente porque todos os casos 

de nefropatia ocorreram em pacientes do gênero masculino. 
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Tabela 8 - Descrição da NABKPyV segundo características de interesse e 

resultado dos testes estatísticos - STR – HCFMUSP - agosto de 
2010 a dezembro de 2013 

 

 

n % n % Inferior Superior

Gênero do Receptor 0,008*

Feminino 115 100 0 0 1,0 115

Masculino 123 93,8 8 6,1 a 131

Idade do pacientes (anos) 1,02 0,97 1,08 0,464&

Média (DP) 46,3 (12,8)

Mediana (mín, máx) 48,3 (17,6; 72,8)

Tipo de Doador 0,979#

Falecido 157 96,9 5 3,1 1,00 162

Vivo não relacionado 26 96,3 1 3,7 1,21 0,22 10,76 27

Vivo relacionado 55 96,5 2 3,5 1,14 0,14 6,06 57

Gênero do Doador >0,999*

Feminino 106 97,2 3 2,8 0,75 0,18 3,2 109

Masculino 132 96,4 5 3,6 1,00 137

Idade do doador (anos) 1,03 0,97 1,09 0,410&

Média (DP) 43,6 (11,8)

Mediana (mín, máx) 44,1 (4,3; 71,5)

Mismetches total 0,83 0,53 1,3 0,464£

Média (DP)

Mediana (mín, máx)

Hemodiálise antes do transplante

Não 14 93,3 1 1,00 15 0,405*

Sim 220 96,9 7 0,45 0,05 3,88 227

Indução

Anticorpo monoclonal 132 97,8 3 1 135 0,551#

Timoglobulina 104 95,4 5 2,12 0,49 9,06 109

Sem indução 2 100 0 a 2

Isquemia fria (horas) 1,04 0,97 1,11 0,088£

Média (DP) 15,9 (11,8)

Mediana (mín, máx) 20 (0;38)

Stent ureteral na cirurgia do 

transplante 0,233*

Não 171 97,7 4 1,00 175

Sim 67 94,4 4 2,55 0,62 10,5 71

Micofenolato >0,999*

Não 2 100,0 0 1,0 2

Sim 236 96,7 8 a 244

Tacrolimus >0,999*

Não 3 100,0 0 1,0 3

Sim 235 96,7 8 a 243

Rapamicina >0,999*

Não 235 96,7 8 1,0 7

Sim 3 100,0 0 a 239

Prednisona >0,999*

Não 7 100,0 0 1,0 7

Sim 231 96,7 8 a 239

Azatioprina >0,999*

Não 236 96,7 8 1,0 244

Sim 2 100,0 0 a 2

Rejeição Aguda 0,064*

Não 190 97,9 4 1,00 194

Sim 48 92,3 4 3,96 0,96 16,4 52

Total 238 96,7 8 3,3

Teste qui-quadrado; *Teste exato de Fisher; # Teste da razão de verossimilhanças; & Teste de t-Student; £ Teste de Mann-

Whitney;       a não é possível calcular

Variável Não Sim
OR Total p

0 (0;7) 0 (0;3)

15,7 (11,8) 20,8 (12,6)

20 (0;38) 24,5 (1;33)

46,6 (11,8) 47 (13,5)

44,2 (4,3; 71,5) 42,1(32,6;66,4)

1,5 (1,9) 1 (1,4)

NABKPyV

IC (95%

46,2 (12,8) 46,9 (12,9)

48,3 (17,6;72,8) 52,2 (25,7; 66,1)
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A Tabela 9 mostra que, mesmo sem considerar o gênero dos 

receptores, as características avaliadas não influenciam conjuntamente na 

ocorrência de nefropatia (p > 0,05). 

 

Tabela 9 - Resultado do modelo de regressão logística múltipla para 

explicar a NABKPyV sem considerar o gênero dos pacientes - 
STR – HCFMUSP - agosto de 2010 a dezembro de 2013 

 

Variável OR  
IC (95%) 

P 

 
Inferior 

 

Superior 

Isquemia fria (horas) 1,04 

 

0,97 

 

1,11 0,292 

Rejeição 

      Não 1,00      

Sim 3,71  0,89  15,53 0,073 
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5.4 Descrição das curvas ROC da viremia para determinação do cut-

off para risco de viremia sustentada e evolução para nefropatia, e 

tempo de ocorrência da primeira viremia positiva e evolução para 

NABKPyV 

 

O Gráfico 5 mostra que o valor de viremia que melhor discrimina o 

risco de evolução para viremia sustentada foi de 37.487 cópias/mL, 

fornecendo sensibilidade de 78,6% e especificidade de 90,2%. 

 

 

Gráfico 5 - Curva ROC da viremia para discriminação da viremia 

sustentada por BKPyV 
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O Gráfico 6 mostra que o valor de viremia que melhor discrimina o 

risco para evolução para NABKPyV foi de 44.955 cópias/mL, fornecendo 

sensibilidade de 75,0% e especificidade de 83,0%. 

 

 

Gráfico 6 - Curva ROC da viremia por BKPyVpara discriminação da 

NABKPyV 
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O Gráfico 7 mostra que o tempo entre o transplante para a ocorrência 

da primeira viremia não discrimina a ocorrência de nefropatia, pois a área 

sobre a curva ROC foi de 0,537, ou seja, praticamente 50% (p = 0,738). 

 

 

Gráfico 7 - Curva ROC do tempo de ocorrência da primeira viremia 

positiva por BKPyVpara discriminação da NABKPyV 
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5.5 Valor Preditivo Positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (VPN) 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados de valor preditivo positivo e 

negativo para viremia sustentada e NABKPyV de acordo com os valores de 

sensibilidade e especificidade das respectivas curvas ROC. O valor de 

viremia de 37.487 cópias/mL, que melhor discrimina a evolução para viremia 

sustentada, apresenta sensibilidade de 78,6% e especificidade de 90,2%, 

com VPP de 73,3% e VPN 92,5%. O valor de viremia sustentada de 44.955 

cópias/mL, que melhor discrimina a evolução para NABKPyV, apresenta 

sensibilidade de 75% e especificidade de 83%, com VPP de 42,9% e VPN 

95,1%. 
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Tabela 10 - Valores de viremia para os desfechos estudados, viremia sustentada por BKPyVe NABKPyV, e análise da 

especificidade, VPP e VPN para valores de sensibilidade de 25%, 50% e 75% - STR – HCFMUSP - agosto de 
2010 a dezembro de 2013 

 

 

 

 

 

9655 78,6 (49,2; 95,3) 61 (44,5; 75,8) 0,698 (0,563; 0,832) 2,01 (1,26; 3,22) 0,35 (0,13; 0,99) 40,7 (22,4; 61,2) 89,3 (71,8; 97,7)

88665 50 (23; 77) 92,7 (80,1; 98,5) 0,713 (0,572; 0,855) 6,83 (2,04; 22,9) 0,54 (0,32; 0,92) 70 (34,8; 93,3) 84,4 (70,5; 93,5)

196000 21,4 (4,7; 50,8) 97,6 (87,1; 99,9) 0,595 (0,481; 0,709) 8,79 (0,99; 77,7) 0,81 (0,61; 1,06) 75 (19,4; 99,4) 78,4 (64,7; 88,7)

37487 78,6 (49,2; 95,3) 90,2 (76,9; 97,3) 0,844 (0,723; 0,965) 8,05 (3,05; 21,3) 0,24 (0,09; 0,65) 73,3 (44,9; 92,2) 92,5 (79,6; 98,4)

1075 75 (34,9; 96,8) 2,1 (0,1; 11,3) 0,386 (0,224; 0,547) 0,77 (0,51; 1,15) 11,8 (1,2; 115) 11,5 (4,4; 23,4) 33,3 (0,8; 90,6)

88665 50 (15,7; 84,3) 87,2 (74,3; 95,2) 0,686 (0,495; 0,878) 3,92 (1,41; 10,9) 0,57 (0,28; 1,16) 40 (12,2; 73,8) 91,1 (78,8; 97,5)

175491 25 (3,2; 65,1) 93,6 (82,5; 98,7) 0,593 (0,429; 0,757) 3,92 (0,77; 19,9) 0,8 (0,53; 1,2) 40 (5,3; 85,3) 88 (75,7; 95,5)

44955 75 (34,9; 96,8) 83 (69,2; 92,4) 0,79 (0,621; 0,959) 4,41 (2,09; 9,3) 0,3 (0,09; 1,01) 42,9 (17,7; 71,1) 95,1 (83,5; 99,4)

VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo; LR+: likelyhood ratio positivo; LR-: likelyhood ratio negativo; IC: intervalo de confiança

VPP IC (95%) VPN IC (95%)LR+ IC (95%) LR- IC (95%)
Área da curva ROC 

IC (95%)
Desfecho

Valor da 

viremia

Sensibilidade IC 

(95%)

Especificidade IC 

(95%)

Viremia sustentada

NABKPyV
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5.6 Impacto do doador vivo positivo 

 

Dentre os doadores vivos nenhum apresentou viruria positiva por 

decoy cell. A Figura 14 mostra a evolução da viremia dos receptores de 

acordo com a viruria por decoy cell dos doadores vivos. 

 

 

Figura 14 - Evolução da viremia por BKPyV nos receptores de transplante 

de doador vivo de acordo com o resultado da viruria por decoy 
cell do doador 

 

  

Viremia 

Positiva

Viremia 

Negativa Total

DC positiva 0 0 0

DC negativa 4 12 16

DC inconclusiva 27 7 34

DC não realizada 27 7 34

Total 58 26 84

Receptor

Doador Vivo
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5.7 Descrição dos casos de NABKPyV 

 

O Quadro 5 descreve os dados epidemiológicos, clínicos, seguimento 

e desfecho dos pacientes que evoluíram com NABKPyV; dos oito pacientes 

com diagnóstico de NABKPyV, dois evoluíram com perda do enxerto, ou 

seja 25%. 

Dentre os oito pacientes que evoluíram com diagnóstico de 

nefropatia, quatro apresentaram diagnóstico de rejeição aguda antes do 

diagnóstico de NABKPyV. Nesses casos, tanto o manejo da 

imunossupressão quanto o tratamento antiviral ocorreram de acordo com as 

diretrizes assistenciais do serviço e foram bastante variáveis. 
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Quadro 5 - Descrição dos casos de NABKPyV segundo características 

epidemiológicas e clínicas e desfecho STR – HCFMUSP - 
agosto de 2010 a dezembro de 2013 

 

 

ATG: timoglobulina; Pred: prednisona; TAC: tacrolimo; MF: micofenolato. 

 

 

 

DADOS 1 2 3 4 5 6 7 8

Gênero do receptor M M M M M M M M

Idade do receptor 54 52 26 52 37 66 48 61

Data do tansplante 21/10/2010 06/11/2010 28/02/2011 13/04/2011 03/08/2011 06/09/2011 10/11/2011 10/11/2011

Tipo de doador falecido vivo relacionado falecido falecido
vivo não 

relacionado
vivo relacionado falecido falecido

Decoy Cell  doador não realizou não realizou inconclusivo

Hemodiálise antes 

do transplante
Sim Sim Sim Sim Sim Não Dialise peritoneal Sim

Indução ATG
Anticorpo 

monoclonal
ATG ATG ATG ATG

Anticorpo 

monoclonal

Anticorpo 

monoclonal

Isquemia Fria 

(horas)
26 1 24 24 32 1,5 25 33,2

Stent Ureteral na 

cirurgia do 

transplante

Não Sim Sim Sim Não Sim Não Não

Imunossupressão 

inicial
Pred+TAC+ MF Pred+TAC+ MF Pred+TAC+ MF Pred+TAC+ MF Pred+TAC+ MF Pred+TAC+ MF Pred+TAC+ MF Pred+TAC+ MF

Viremia acima de 

10.000 cópias/mL
Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim

Rejeição aguda 

antes da NABKPyV
Sim Não Sim Sim Sim Não Não Não

Tratameno da 

rejeição aguda

Metilprednisolon

a
Imunoglobulina

Metilprednisolon

a

Metilprednisolon

a

Tempo rejeição e 

NABKPyV ( em 

meses)

3,3 10,8 0,0 2,3

Tempo entre o 

transplante e 

diagnóstico de 

NABKPyV (em 

meses)

12,4 3,2 14,3 9,6 12,7 4,3 6,1 5,1

Tempo entre 

viremia acima de 

10.000 cópias/mL e 

biópsia renal (em 

meses)

9,5 0,0 5,6 3,6 Não se aplica 0,4 2,8 0,0

Estadio da biópsia 

no diagnóstico
ESTADIO B ESTADIO B ESTADIO C ESTADIO B ESTADIO B ESTADIO B ESTADIO C ESTADIO B

Tratamento 

antiviral
Cidofovir Leflunomida

Perda do Enxerto 

antes

Diminuição da 

Imunossupressão 

+ ibinidor de 

Mtor

Cidofovir Cidofovir Leflunomida Cidofovir

Manejo da 

Imunossupressão

Rapamicina 

(1mg/dia)+Pred 

(5mg/dia)

Everolimo 

(2mg/dia)+Pred 

(5mg/dia)

Rapamicina 

(2mg/dia)+Pred 

(5mg/dia)+TAC(2

mg/dia)

Rapamicina 

(3mg/dia)+Pred 

(5mg/dia)+TAC 

(2mg/dia)

TAC (6mg/dia) + 

Prednisona 

(5mg/dia)

TAC (6mg/dia) + 

Prednisona 

(5mg/dia)+ 

Micofenolato 

(720mg/dia)

Tempo de 

seguimento (em 

meses)

24,0 24,4 16,6 15,7 24,3 24,3 24,3 12,8

Desfecho
TERMINO DO 

PROTOCOLO

TERMINO DO 

PROTOCOLO

PERDA DO 

ENXERTO

PERDA DE 

SEGUIMENTO

TERMINO DO 

PROTOCOLO

TERMINO DO 

PROTOCOLO

TERMINO DO 

PROTOCOLO

PERDA DO 

ENXERTO

Tempo entre 

diagnóstico de 

NABKPyV e a perda 

do enxerto em 

meses

2,1 7,7
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6 DISCUSSÃO 

 

 

No período do estudo foram realizados 326 transplantes, foram 

incluídos na coorte 246 pacientes, destes 177 completaram o seguimento 

pós-transplante de 2 anos, e 69 perderam o seguimento, ou seja, uma perda 

de 28%. Na Tabela 1, é possível observar que as características clínico-

epidemiológicas do receptor e do doador, e as variáveis do transplante foram 

semelhantes entre os pacientes que completaram o seguimento e aqueles 

que perderam, evidenciando que as perdas foram homogêneas e não 

comprometeram os resultados do estudo. O tempo médio de seguimento 

dos pacientes foi de 20,5 meses, e foram coletadas 2.229 amostras de urina 

(nove amostras por paciente) e 739 amostras de sangue para monitorização 

da replicação viral, demonstrando a adesão do paciente ao protocolo de 

vigilância proposto. 

As características da coorte caracterizam uma população de 

receptores de predomínio do gênero masculino, com média de idade de 46,3 

anos, com a maioria (93,8%) em regime dialítico antes do transplante.  

Esses dados não diferem de outras coortes de pacientes 

transplantados renais monitorados para replicação e nefropatia pelo BKPyV. 

Em 2005, Brennanet al.60 incluíram 200 pacientes na coorte e 64% eram do 

gênero masculino, com média de idade de 44 anos. No trabalho publicado 

por Elfadawyet al.91, em 2013, com seguimento de 609 pacientes, 63% eram 

do gênero masculino, com média de idade de 50 anos e 77% estavam em 
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regime dialítico antes do transplante. Em 2017, na coorte descrita por 

Simard-Meilleur et al.92 que incluiu 305 pacientes, 60,5% dos pacientes eram 

do gênero masculino e a média de idade foi de 49 anos. 

O tipo de doador mais frequente foi o falecido (65,9%); o predomínio 

do doador falecido nas casuísticas de pacientes monitorados para replicação 

viral e evolução para nefropatia também foi encontrado em outros estudos e 

refletem dados do perfil de doadores de transplante renal no Brasil e no 

mundo 60, 91, 92. No Brasil no ano de 2016 foram realizados 5492 transplantes 

renais com predomínio de doador falecido (78%), gênero masculino (58%) e 

idade entre 50 e 64 anos 125. Dados americanos de 2017, divulgados pela 

United Network for Organ Shering (UNOS) apontam também o predomínio 

de doador falecido no transplante renal (63,6%) 126. 

A casuística do presente estudo apresenta uma média de 1,5 

mismatches de HLA do doador-receptor, interpretado como um melhor perfil 

de histocompatibilidade doador-receptor em relação a outras casuísticas de 

estudos de replicação e NABKPyV, que incluíram pacientes com média de 4 

e de 2,28 mismatches de HLA 59, 60. Por outro lado, o tempo de isquemia fria 

encontrado em nosso estudo foi em média de 15,9 horas, bastante superior 

a outras casuísticas de avaliação de replicação e nefropatia pelo BKPyV. O 

estudo publicado por Simard-Meilleur et al.92 reporta uma média de 9 horas 

de isquemia fria, e, em 2013, Hirsh et al. publicaram um estudo com tempo 

de isquemia fria médio de 14,3 horas 127. 

Em relação à imunossupressão, a indução foi realizada em 53,7% dos 

casos com anticorpo monoclonal; e o esquema imunossupressor mais 
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frequentemente prescrito no período pós-transplante imediato foi prednisona, 

micofenolato e tacrolimo. Esse regime de três drogas é o regime preferencial 

de imunossupressão pós-transplante renal de muitos serviços de transplante 

e o mesmo utilizado pela maioria dos pacientes monitorados em outros 

estudos 59, 60, 91 e por 100% dos pacientes monitorados por Simard-Meilleur 

et al.92.  

Portanto, como podemos observar os dados referentes ao doador, ao 

receptor e ao transplante do presente estudo foramsemelhantes a outras 

casuísticas.  

Na história natural da NABKPy a presença de viruria precede a 

viremia e esta a nefropatia, conforme relatado por Brennan et al.60 e Hirsch 

et al.59. Em nosso estudo, a pesquisa de decoy cell foi positiva em cerca de 

um terço da casuística, dado muito semelhante aos encontrados na 

literatura. O intervalo de tempo entre o transplante e a primeira decoy cell 

positiva foi em média 7,2 meses com mediana de 6,3 meses. No trabalho 

realizado por Hirsch et al.59, a prevalência da decoy cell foi de 29,5% e o 

tempo médio foi de 4 meses entre o transplante e primeira decoy cell 

positiva. A diferença no tempo de aparecimento da decoy cell após o 

transplante pode ser explicada pelo fato da decoy cell ser um exame com 

muitas dificuldades operacionais (urina fresca e que precisa ser processada 

em até 3 horas após a coleta) e um exame cujo resultado pode ser operador 

dependente. De fato,nos primeiros meses do nosso seguimento pós-

transplante, conforme demonstrado no Gráfico 2, tivemos muitos resultados 

inconclusivos. A taxa de decoy cell inconclusiva foi de 45% no primeiro mês 
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e foi decaindo com o passar do tempo, alcançando aproximadamente 20% 

no 22° mês.  

Acreditamos que a alta taxa de resultados inconclusivos nos primeiros 

mesespós-transplante possa estar relacionada à presença de maior 

sedimento urinário relacionado ao momento cirúrgico do transplante renal, o 

que dificultaria a leitura da lâmina para o resultado do exame. Devido ao 

grande número de resultados de decoy cell inconclusivos, a partir de julho de 

2011 a pesquisa de viruria passou a ser realizada também pela técnica de 

biologia molecular com o uso de q-PCR e os pacientes que apresentavam 

decoy cell e/ou q-PCR na urina positivos eram submetidos à monitorização 

de viremia, conforme o protocolo previamente descrito. 

No presente estudo, viremia por BKPyV foi detectada em 55 (22%) 

pacientes da casuística, uma prevalência semelhante a outros estudos 

reportados na literatura. Elfadawy et al.91 encontraram uma prevalência de 

26,7% e Simard-Meilleur et al.92, de 25,9%. O tempo médio entre o 

transplante e a viremia foi de 7,6 meses. Essa média de tempo foi um pouco 

superior à encontrada por Hirsch et al.59 em 2002 e Simard-Meilleur et al.92 

em 2017, respectivamente 5,7 meses e 4 meses. 

A avaliação do tempo de aparecimento da primeira viremia positiva 

em relação ao transplante mostra que o aparecimento da viremia nos 

pacientes que evoluíram para viremia positiva e viremia positiva acima de 

10.000 cópias/mL foi mais tardio (em média, 7,6 e 7,9 meses, 

respectivamente) quando comparado aos pacientes que evoluíram com 

viremia sustentada e nefropatia (em média, 6,6 e 5,6 meses). 
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Um total de 35 pacientes apresentaram decoy cell e viremia positivas 

no período de vigilância pós-transplante. Sete pacientes apresentaram 

viremia positiva pré-viruria detectada por decoy cell, um fato provavelmente 

relacionado às limitações do diagnóstico de viruria pela detecção da decoy 

cell, conforme comentado previamente. 

Viremia sustentada foi observada em 14 pacientes e, destes, sete 

(50%) evoluíram para diagnóstico confirmado de NABKPyV. Dos 41 

pacientes que não apresentaram viremia sustentada, apenas um (2,4%) 

apresentou diagnóstico confirmado de NABKPyV. Se avaliarmos apenas os 

35 casos de pacientes que apresentaram viruria por decoy cell e viremia 

positivas, viremia sustentada foi observada em 10 pacientes e, destes, sete 

evoluíram com nefropatia (70%).  

Os dados de viremia sustentada em relação à evolução para 

nefropatia do presente estudo podem ser comparados aos publicados em 

2014, por Elfadawy et al.128, que avaliaram os seguintes grupos de 

pacientes: pacientes com baixa viremia transitória (definida como viremia 

positiva por menos de 3 meses e com pico de viremia < 10.000 cópias/mL), 

pacientes com alta viremia transitória (definida como viremia positiva por 

menos de 3 meses e com pico > 10.000 cópias/mL), pacientes com baixa 

viremia persistente (definido como viremia positiva por mais de 3 meses e 

com pico < 10.000 cópias/mL) e pacientes com alta viremia persistente 

(definido como viremia positiva por mais de 3 meses e com pico > 10.000 

cópias/mL); os autores encontraram que NABKPyV foi diagnosticada apenas 

no grupo de pacientes que evoluíram com alta viremia persistente, ou seja, 
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no grupo de pacientes que evoluíram com maiores cargas virais de BKPyV 

por mais tempo. 

Adicionalmente, conforme observado no Gráfico 3, observamos que 

os pacientes com viremia sustentada e nefropatia tiveram maiores medianas 

de carga viral durante todo o seguimento. Em 2017, Simard-Meilleur et al.92 

decreveram dados similares, com uma mediana de viremia 70.000 

cópias/mL nos pacientes com diagnóstico de nefropatia. Em um estudo 

publicado em 2013, por Elfadawy et al.91, os autores acompanharam 609 

pacientes por 4 anos e reportaram uma mediana de pico de carga viral de 

642.000 cópias/mL entre os pacientes com diangóstico de NABKPyV, e de 

5.560 cópias/mL nos pacientes que não evoluíram com nefropatia. 

Esses dados estão de acordo com outros estudos na literatura, que 

também identificaram a intensidade e duração da viremia como risco 

aumentado de evolução para nefropatia, ou seja, os pacientes de maior risco 

para o desenvolvimento de NABKPyV são aqueles que apresentam maiores 

valores de carga viral do NABKPyV e que mantém a viremia positiva por 

mais tempo 91, 129, 130. 

Também no Gráfico 3, podemos observar que as maiores 

prevalências de viremia positiva ocorrem entre o 3º e 9º mês pós-

transplante. Como relatado na literatura nos estudos de Brennan et al.60 e 

Hirsch et al.59, a incidência de NABPyV é maior no primeiro ano pós 

transplante. Nossos dados além de corroborar os dados da literatura 

evidenciam que a vigilância deveria ser mais intensa ente o 3° e 9° mês pós-

transplante, período em que observamos os maiores valores de carga viral 
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de BKPyV e consequentemente o período de maior risco para evolução para 

nefropatia. 

A partir do primeiro ano pós-transplante, há mais outros dois picos de 

maior prevalência de viremia: entre o 15° e 17° mês e entre o 19° e 24° mês, 

justificando a decisão do presente protocolo de monitorar os pacientes até 

24 meses pós-transplante, conduta em concordância com os guidelines 

atuais 81, 82. O guideline europeu recomenda a vigilância com pesquisa de 

BKPyV no sangue com PCR, mensalmente até o 3º mês e a partir daí a 

cada 3 meses até o final do segundo ano, além disso, sugere que a 

pesquisa do BKPyV deve ser coletada a qualquer momento se o paciente 

apresentar piora da função renal 82. Inicialmente, a nossa opção pela 

vigilância mensal ao longo de todo primeiro ano pós-tranplante foi para a 

determinação da prevalência de replicação viral no serviço, bem como a 

dinâmica dessa replicação, até então desconhecida pela equipe. 

Consideramos que o rápido conhecimento do início da replicação viral e sua 

persistência seriam de fundamental importância para uma rápida tomada de 

decisão quando ocorrência de viremia. O atraso na detecção da viruria, ou 

da viremia, e consequente atraso no início do manejo da imunossupressão, 

colocaria o paciente sob maior risco de evolução para nefropatia. Esse 

atraso impossibilita que o sistema imune se torne capaz de montar uma 

resposta imunológica ao vírus e consiga, desta forma, controlar a replicação 

viral antes do estabelecimento da inflamação tecidual. Na literatura, há 

estudos que apontam perda de casos de NABKPyV quando a vigilância da 

replicação do BKPyV é realizada a cada 3 meses 131. 
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A prevalência de NABPyV em nosso estudo foi de 3,2%. Os estudos 

realizados entre 2002 e 2003 mostram uma variação importante na 

prevalência de nefropatia que varia de 1,1% a 10,3% 61. Alguns estudos 

mais recentes baseados em protocolos de vigilância de BKPyV nos serviços 

de transplante renais apresentam prevalências mais baixas (1,3% a  

3,5%) 91, 102, 132. As diferenças nos resultados de prevalência de nefropatia 

provavelmente ocorrem devido a diferentes fatores, como: protocolos não 

uniformes em relação ao método utilizado como monitorização de replicação 

viral, diferentes periodicidades na realização da monitorização, diferenças no 

manejo da imunossupressão após identificação da viremia, e das 

características clínico-epidemiológicas não uniformes do grupo de pacientes 

estudados. 

Não tivemos nenhum paciente com diagnóstico de NABKPyV estádio 

A. Este dado provavelmente está relacionado ao atraso de semanas para a 

realização das biópsias renais após indicação por viremia positiva. Durante o 

período do estudo, as biópsias renais eram realizadas apenas em regime de 

internação hospitalar. Cabe ressaltar que a perda do enxerto está 

diretamente relacionada ao estádio da nefropatia conforme demonstrado em 

2004 no estudo de Drachenberg et al.87, no qual a perda de enxerto nos 

pacientes com estádio C chegou a 100%. 

No presente estudo, a perda de enxerto ocorreu em 25% dos 

pacientes com diagnóstico de NABKPyV. No estudo realizado por Schwarz 

et al.133, que acompanhou 214 pacientes durante um período de 4 anos, 22 

pacientes evoluíram com diagnóstico de nefropatia e, destes, três (14%) 
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evoluíram com perda do enxerto. Possivelmente, a diferença nos resultados 

encontrados por nós e por Schwarz et al.133 decorre do fato de que na nossa 

casuística 25% dos pacientes apresentaram diagnóstico de nefropatia no 

estádio C, que são os pacientes de maior risco de evolução para perda do 

enxerto, enquanto que na coorte de Schwarz et al.133, 14% dos pacientes 

apresentaram nefropatia no estádio C da doença. 

Em nosso estudo, 50% dos pacientes com diagnóstico de NABKPyV 

confirmada apresentaram quadro de rejeição aguda anterior ao diagnóstico 

da nefropatia, mas após o início do manejo da imunossupressão pelo 

diagnóstico de viremia sustentada e/ou nefroopatia provável. Elfadawy et 

al.128 reportaram que os pacientes com alta viremia transitória apresentaram, 

durante o seguimento, um risco de evolução para rejeição de 2,9 vezes 

quando comparados aos pacientes do grupo que não apresentaram viremia. 

Os autores atribuem este risco aumentado de evolução para rejeição aguda 

no grupo de pacientes que evoluem com viremia positiva à diminuição da 

imunossupressão após o diagnóstico. 

As estimativas das funções de Kaplan-Meier para probabilidade de 

ocorrência de viruria e viremia aumentaram do primeiro para o segundo ano 

pós-transplante, de 37,3% e 20,5%, para 48,4%, 33,3%, respectivamente. 

Entretanto, a probabilidade de ocorrência para NABKPyV no primeiro ano 

pós-transplante foi semelhante após o segundo ano (3,4% e 3,9%, 

respectivamente). O início de replicação mais tardia no período pós-

transplante, bem como a diminuição da imunossupressão realizada na rotina 

após o 6º ao 12º mês pós-transplante, podem contribuir para a menor 
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ocorrência de nefropatia após o primeiro ano pós-transplante. Estudos 

apontam que a maioria dos casos de NABKPyV ocorre no primeiro ano pós-

transplante 134. Em 2013, Elfadawy et al.91 descreveram que seis de oito 

pacientes (75%) da coorte por eles acompanhada apresentaram diagnóstico 

de NABKPyV no primeiro ano pós-transplante e apenas dois evoluíram com 

nefropatia após o segundo ano. 

Na literatura, até o presente momento, nenhum fator de risco está 

uniformemente associado ao risco de evolução para NABKPyV, significando 

provavelmente que a patogênese da NABKPyV envolve a interação de 

múltiplos fatores, que incluem características do paciente e do órgão 

transplantado, a imunossupressão, e o próprio vírus 93. Em alguns estudos, 

o desenvolvimento de NABKPyV tem sido associado a fatores de risco 

relacionados ao paciente, tais como idade avançada e gênero  

masculino 95, 96, etnia branca 96, 97, diabetes mellitus 96, 97, 98, uso de stent 

urinário 99, 100, rejeição aguda 100 e sorologia negativa para o BKPyV em 

receptores pediátricos 67, 69. Na análise univariada dos fatores de risco para 

a ocorrência de viremia sustentada, o único fator de risco que influenciou a 

ocorrência de viremia sustentada foi o gênero masculino (p=0,012), ou seja, 

um paciente do gênero masculino teve uma chance 5,7 vezes maior de 

evoluir com viremia sustentada do que um paciente do gênero feminino. 

Aplicamos o modelo de regressão logística múltipla para avaliar 

conjuntamente a influência das características para viremia sustentada e 

neste caso também apenas o gênero masculino permaneceu 

estatisticamente significativo (p=0,018), ou seja, a chance de o receptor 
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masculino evoluir com NABKPyV foi 6,33 vezes maior que o receptor 

feminino. 

Ao analisarmos o desfecho NABKPyV, apenas o gênero masculino 

apresentou influência na ocorrência de NABKPyV na análise univariada 

(p=0,008). Para o desfecho NABKPyV não foi possível estimar a chance de 

nefropatia segundo os gêneros, uma vez que todos os casos de nefropatia 

ocorreram em pacientes do gênero masculino. Estes dados são 

corroborados por outros estudos, que também encontraram o gênero 

masculino como fator de risco para evolução para nefropatia 95, 96. Em 2009, 

Prince et al.135 descreveram que os pacientes do gênero masculino tinham 

uma chance 2,2 vezes maior de evoluir com nefropatia do que os pacientes 

do gênero feminino. Entretanto, outros estudos não encontraram essa 

associação 67, 136. Um dos autores desses trabalhos discute a significância 

destes dados, uma vez que não são uniformes e, provavelmente, a chance 

de replicação do BKPyV e consequente risco para evolução para a 

nefropatia não tem uma relação com gênero, e conclui que estas 

discordâncias podem ser encontradas em decorrência das diferenças nos 

grupos estudados 135. 

Excluindo a variável gênero, foi construído um modelo de regressão 

logística múltipla para o desfecho de nefropatia com as duas variáveis que 

mais influenciaram o risco de ocorrência de nefropatia no modelo de análise 

univariada, que foram tempo de isquemia fria e rejeição aguda. Contudo, 

essas variáveis continuaram não influenciando a ocorrência de nefropatia 

nesse modelo final. 
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Conforme descrito anteriormente, o presente estudo seguiu a 

recomendação atual dos guidelines para monitorização do BKPyV e 

realizamos a diminuição da imunossupressão de viremia sustentada para 

evitar desenvolvimento de NABKPyV 81, 82. Nós questionamos a partir de 

qual valor de replicação viral no sangue o paciente encontra-se em maior 

risco de evolução para nefropatia, quando, a partir de então, devemos iniciar 

a redução da imunossupressão, mesmo sob o risco aumentado de evolução 

para rejeição.  

A construção da curva ROC da viremia evidenciou que o valor de 

viremia que melhor discrimina o risco de evolução para viremia sustentada 

foi de 37.487 cópias/mL, com sensibilidade de 78,6% e especificidade de 

90,2%. E o valor de viremia que melhor discrimina o risco de evolução para 

nefropatia foi de 44.955 cópias/mL, com sensibilidade de 75,0% e 

especificidade de 83,0%. 

A definição correta dos níveis de corte de viremia para BKPyV com 

alta possibilidade de prever a ocorrência de NABKPyV é importante para não 

iniciar redução desnecessária da imunossupressão de pacientes com 

replicação viral em níveis abaixo daquele considerado de risco para 

evolução da nefropatia e, por outro lado, assumir o risco de evolução para 

rejeição 105. Como sugerido por alguns autores, valores de cut-off acima de 

10.000 cópias/mL determinam maior risco de evolução para nefropatia com 

indicação de biópsia renal independente da função renal 61, 137. Hirsch et al.61 

demonstraram que valores de viremia acima de 10.000 cópias/mL 

apresentam uma sensibilidade de 70% e especificidade de 93% para 
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evolução para NABKPyV. Entretanto, trabalhos mais recentes têm 

encontrado valores de cut-off de viremia para risco de evolução para 

nefropatia maiores, semelhantes aos nossos resultados. Pollara et al.90 

encontraram um valor de cut-off de viremia de 41.000 cópias/mL com 

sensibilidade de 94,9% e especificidade de 100% para evolução para 

NABKPyV. Em 2013, Elfadawy et al.91 encontraram o valor de cut-off de 

viremia, com possibilidade de prever NABKPyV, de 185.000 cópias/mL no 

início da viremia com sensibilidade de 75% e especificidade de 97% e, no 

pico, de 223.000 cópias/mL com sensibilidade de 88% e especificidade de 

91%. 

Essas diferenças encontradas nos diversos estudos de vigilância de 

replicação do BKPyV, em relação aos resultados de cut-off de viremia para 

maior risco de desenvolvimento de nefropatia, possivelmente refletem as 

diferenças clínico-epidemiológicas dos doadores e receptores, da 

imunossupressão utilizada na terapia de indução e no seguimento pós-

transplante, bem como a redução da imunossupressão em situação de 

viremia positiva sustentada, na tentativa de obter o clareamento viral pelo 

sistema imune do paciente. O estudo publicado por Simard-Meilleur et al.92, 

em 2017, discute que o cut-off de 10.000 cópias/mL, para identificação dos 

pacientes em risco de desenvolver nefropatia com indicação de início de 

manejo da imunossupressão, não é aplicável em todos os centros 

transplantadores; os autores discutem, adicionalmente, que não há 

padronização da técnica de q-PCR, sendo, portanto, importante que cada 
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centro transplantador defina o seu próprio cut-off para o melhor manejo dos 

pacientes transplantados renais. 

Em nosso estudo, o valor de viremia que melhor discriminou a 

evolução para NABPKPyV foi de 44.955 cópias/mL, o que muitos autores 

chamam de viremia de pico, que é o maior valor de viremia no período do 

seguimento 91, 92, 128. Contudo, é importante ressaltar que o paciente que 

apresenta viremia sustentada é um paciente de maior risco para evolução 

para nefropatia. No nosso estudo, 14 pacientes evoluíram com viremia 

sustentada e todos apresentaram também viremia de pico acima do valor do 

cut-off de 44.955 cópias/mL, sendo que sete evoluíram para nefropatia. Três 

pacientes que apresentaram viremia de pico acima de 44.995 cópias/mL 

sem viremia sustentada não evoluíram para nefropatia. Ou seja, para intervir 

com diminuição de imunossupressão nos pacientes de maior risco de 

evolução para NABKPyV, o grupo de escolha são os pacientes com viremia 

sustentada, que evoluem com maiores picos de viremia. 

Entretanto, para guiar o início do manejo antes de aguardar um novo 

teste de viremia para definição de viremia sustentada, adotar um valor de 

cut-off de 44.995 cópias/mL mostrou-se melhor do que o valor de cut-off de 

10.000 cópias/mL. Em nosso estudo, se tivéssemos adotado apenas o 

critério de cut-off de viremia acima de 10.000 cópias/mL para início da 

redução da imunossupressão, teríamos reduzido a imunossupressão de 

cerca de 12% da casuística (29 pacientes). Entretanto, assumindo o valor 

cut-off de viremia determinado pelo nosso estudo que melhor discriminou o 

risco de evolução para nefropatia, que foi de 44.955 cópias/mL, reduziríamos 
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a imunossupressão em cerca de metade desses casos - 17 pacientes, 

equivalente a 6,9% da casuística.  

A curva ROC do tempo de transplante para ocorrência da primeira 

viremia não conseguiu discriminar a ocorrência de nefropatia.  

Outro assunto não resolvido na literatura é o impacto do doador vivo 

com replicação do BKPyV na evolução do receptor para nefropatia. Em 

2014, Verghese et al.138 avaliaram a presença de viruria em 98 pares de 

doador e receptor de transplante renal com doador vivo e não encontraram 

relação entre viruria do doador no pré-transplante com o risco de evolução 

para viruria do receptor no pós transplante. Contudo, em 2012, Thakur et 

al.103 encontraram que 25 de 87 (28,7%) dos receptores e 17 de 38 (44,7%) 

dos doadores apresentavam viremia positiva no pré-transplante e 

evidenciaram que o par receptor-doador de transplante renal, com viremia 

positiva no pré-transplante, impactava em maior risco para desenvolvimento 

de nefropatia no receptor no pós-transplante. Os autores desse trabalho 

avaliaram que os achados eram decorrentes de uma maior prevalência de 

infecção pelo BKPyV na população indiana. Em 2016, Schwarz et al.133 

acompanharam 214 pacientes de transplante com doador vivo e 

demonstraram que um doador com viruria positiva aumentava o risco do 

receptor de apresentar infecção pelo BKPyV no pós-transplante. Esses 

autores também encontraram doador de transplante de doador vivo com 

viremia positiva no pré-transplante, contudo, como foi apenas um doador, 

não foi possível estimar o risco de o receptor evoluir com infecção no pós-

transplante de acordo com a presença ou não de viremia no doador. Em 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verghese%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25148381
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nosso estudo, optamos por avaliar apenas a viruria dos doadores no 

momento do transplante renal, e não a viremia, porque, exceto pelo estudo 

de Thakur et al.103, acima mencionado, as taxas de viremia na população 

geral são semelhantes à encontrada por Schwarz et al.133, que reportaram 

0,4% de viremia positiva entre doadores saudáveis. Na nossa casuística, 

nenhum doador apresentou viruria positiva e a viremia não foi avaliada. 

Portanto, os nossos dados não permitem elucidar essa questão. 

O impacto da replicação do BKPyV no candidato a transplante renal 

no momento pré-transplante no risco de replicação viral no período pós-

transplante tem sido avaliado por alguns autores. Alguns autores reportaram 

que a replicação viral encontrada em pacientes em estágio final de doença 

renal, no momento do transplante renal, aumentou o risco de replicação viral 

destes no período pós-transplante 139, 140. Em 2014, Mitterhofer et al.141 

estudaram 60 pacientes transplantados renais e encontraram uma 

associação entre viruria positiva no momento pré-transplante com replicação 

viral no pós-transplante. Contudo, em artigo publicado pelo nosso grupo, em 

2016, avaliamos um subgrupo de 34 pacientes da presente casuística que 

haviam coletado amostras de urina para detecção do BKPyV por q-PCR no 

pré-transplante e mensalmente no primeiro ano pós-transplante, e não 

encontramos correlação entre viruria pré-transplante com evolução para 

viruria e viremia no pós-transplante 142. 

No presente estudo, dos 246 receptores incluídos, dois apresentaram 

pesquisa de decoy cell positiva no momento do transplante, mas o dado de 

avaliação de viruria no momento pré-transplante foi bastante prejudicado 
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porque 208 pacientes não conseguiram colher amostra de urina por serem 

anúricos no momento do transplante. Os dois receptores que apresentaram 

decoy cell positiva no pré-transplante evoluíram com viremia no pós-

transplante, contudo nenhum deles apresentou viremia sustentada ou 

diagnóstico de NABKPyV. 

Nosso estudo apresentou algumas limitações. O número de pacientes 

incluídos na coorte não permitiu a melhor análise dos fatores de risco para 

ocorrência de viremia sustentada e nefropatia. Outra limitação foi a 

construção da curva ROC para o cálculo de cut-off de viremia que melhor 

discrimine o risco para evolução de nefropatia. Para a construção dessa 

curva, foi considerado o maior valor de viremia nos pacientes que não 

evoluíram para nefropatia, ou o valor de viremia que o paciente apresentou 

imediatamente antes do diagnóstico de nefropatia para aqueles que 

evoluíram com esse diagnóstico. Entretanto, o valor de maior viremia para 

os pacientes que não evoluíram para nefropatia incluiu os casos de viremia 

sustentada e nefropatia prováveis, que foram submetidos ao manejo da 

imunossupressão para o controle da replicação viral. Como dito 

anteriormente, a replicação viral é a condição necessária para a evolução 

para nefropatia; assim sendo, não podíamos manter uma conduta apenas 

expectante de observação da dinâmica da replicação viral nesses casos, e 

assumimos ser como maior valor de viremia do seguimento pós-transplante, 

sem considerar o impacto da redução da imunossupressão na replicação 

viral desses pacientes.  
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Em resumo, a vigilância de replicação viral no nosso serviço detectou 

prevalência de decoy cell, viremia e nefropatia semelhantes à da literatura, 

um fato dentro do que esperávamos, uma vez que, conforme discutido 

anteriormente, as características do doador, do receptor e do transplante da 

nossa casuística também foram semelhantes a outras casuísticas de estudo 

de viremia e nefropatia pelo BKPyV. 

Porém, o valor de cut-off para risco de desenvolvimento de nefropatia 

foi de 44.955 cópias/mL, acima do cut-off mais amplamente reportado na 

literatura. Nossos dados reforçam a necessidade de que os serviços de 

transplante renal estabeleçam seu próprio protocolo de vigilância de BKPyV, 

considerando os recursos e os exames disponíveis, bem como o cut-off de 

viremia para risco de evolução de nefropatia, que reflita as características da 

população em questão e da intensidade da imunossupressão utilizada pelo 

serviço. 

Os dados do presente projeto possibilitaram a revisão do protocolo de 

vigilância do BKPyV no Serviço de Transplante Renal do HCFMUSP. Desde 

junho de 2014, os pacientes transplantados renais passaram a ser 

monitorados para replicação do BKPyV no sangue, mensalmente, do 3º ao 

9º mês pós-transplante e a cada 3 meses a partir do 9º mês até o 24º mês 

pós-transplante, e biópsia renal passou a ser indicada quando o valor de 

viremia estivesse acima de 45.000 cópias/mL.  

Diante dos resultados do presente estudo, considero interessante 

avaliar o impacto da utilização do cut-off de 45.000 cópias/mL na evolução 

para viremia sustentada e NABKPyV nos pacientes transplantados renais do 
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STR em seguimento sob o protocolo atual de monitorização de replicação 

pelo BKPyV, delineado após a análise dos dados do estudo em questão. 

Adicionalmente, consideraria a oportunidade de avaliar a resposta 

imune celular específica no manejo dos pacientes que evoluem com viremia 

positiva por BKPyV para melhor discriminar os pacientes que de fato têm 

risco maior de desenvolvimento de nefropatia e, dessa forma, auxiliar na 

intensidade da redução da imunossupressão sem aumentar, de forma 

desnecessária, o risco de evolução para uma rejeição e possibilidade de 

perda do enxerto renal.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Com os achados deste estudo podemos concluir que: 

 

 A prevalência de viruria por pesquisa de decoy cell foi de 36,9%, a de 

viremia por q-PCR foi de 22,3%, a de viremia sustentada foi de 5,7%, 

e a de NABKPyV foi de 3,2%. 

 O único fator de risco encontrado para associação com evolução para 

viremia sustentada e para NABKPyV foi o gênero masculino. 

 O valor de cut-off de viremia que melhor discriminou o risco para 

evolução para viremia sustentada foi de 37.487 cópias/mL e para 

NABKPyV foi de 44.955 cópias/mL. 

 Os resultados do estudo permitiram a elaboração de um protocolo de 

monitorização de replicação do BKPyV dos pacientes transplantados 

renais do STR do HCFMUSP. 

 Neste estudo não foi possível verificar a associação entre a replicação 

do BKPyV do doador no momento do transplante de doador intervivo 

na evolução da replicação viral e nefropatia do receptor. 

 A evolução para perda do enxerto nos pacientes com diagnóstico de 

NABKPyV foi de 25%. 
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9 ANEXOS 

 

Anexo 1: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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Anexo 2: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Unviersidade de São Paulo do 

Protocolo de Pesquisa 0234/10 
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Anexo 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – do Doador 
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Anexo 4: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – do Receptor 
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Anexo 5 - Adendo para incluir pesquisa de viruria por q-PCR na vigilância da 

replicação do BKPyV. 
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