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RESUMO 

 

 

 



 

AgenaF. Avaliação da prevalência de síndrome metabólica ao longo do 
primeiro ano pós-transplante renal [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2016.  

 

A síndrome metabólica (SM) consiste em um importante fator de risco para as 
doenças cardiovasculares (CV), influenciando na sobrevida do paciente e do 
enxerto renal. O objetivo deste estudo é determinar a prevalência de síndrome 
metabólica nos períodos pré-transplante, mês 03 e mês 06 e em qual período e 
componentes melhor predizem esta mesma condição no 12º mês pós-
transplante renal. No período de janeiro de 2013 a junho de 2014, foram 
incluídos prospectivamente 179 pacientes submetidos a transplante renal. Os 
pacientes foram submetidos a avaliação dos componentes da SM (hipertensão 
arterial sistêmica, HDL baixo, triglicérides aumentado, circunferência abdominal 
aumentada e glicemia de jejum alterada), conforme NCEP-ATP III e outros 
fatores de risco metabólicos e cardiovasculares (insulinema, hemoglobina 
glicada, ácido úrico, proteína C reativa, colesterol total e frações. A população 
estudada foi composta por 93 (52%) mulheres e 86 (48%) homens. A idade 
média ao transplantar foi de 44 ± 11 anos. Cento e um pacientes receberam 
enxerto de doador falecido (56%) e 78 (44%) de doadores vivos. Verificou-se 
aumento da prevalência da SM entre o período pré-transplante e 12º mês após 
o transplante renal. A prevalência de síndrome metabólica nos períodos pré-
transplante, mês 03, mês 06 e mês 12 foram 37%, 39%, 32% e 44%, 
respectivamente. O mês 06 apresentou melhor predição, por várias análises 
para a ocorrência de SM no mês 12. A importância da avaliação precoce dos 
pacientes receptores de transplante renal visando a detecção precoce da SM 
assim como a prevenção da obesidade, controle glicêmico e metabólico 
consistem em fatores relevantes na prevenção da síndrome metabólica no 
período pós-transplante.  

 

Descritores: síndrome metabólica, insuficiência renal crônica; transplante de 
rim; diabetes mellitus tipo 2; obesidade; prevalência 
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Agena F. Prevalence of metabolic syndrome in first year post kidney 
transplantation [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo”; 2016. 

Metabolic syndrome (MS) is now recognized as a risk factor for cardiovascular 
disease (CV), the leading cause of death with a functioning graft in renal 
transplantation. The aim of this study is to determine the prevalence of MS 
before transplantation and at 3 and 6 months after to predict this same condition 
at the 12th month. From January 2013 to June 2014, 179 patients undergoing 
kidney transplantation were prospectively included Patients underwent 
assessment of the components of MS (hypertension, low HDL, increased 
triglycerides, increased waist circumference and impaired fasting glucose) as 
NCEP-ATP III and other metabolic and cardiovascular risk factors (insulin, 
hemoglobin a1c, uric acid, C-reactive protein, total cholesterol and fractions) 
The study population consisted of 93 (52%) women and 86 (48%) men. The 
mean age at transplant was 44 ± 11 years. One hundred and one patients were 
deceased donor grafts (56%) and 78 (44%) from living donors. There was an 
increase in the prevalence of MS along the first year The prevalence of MS in 
before transplantation and at 3, 6 and 12 months after transplantation were 
37%, 39%, 32% and 44%, respectively. The 6th month showed the better 
prediction of metabolic syndrome in the 12th month. The importance of early 
assessment of renal transplant recipients aimed at the early detection of SM is 
relevant in the prevention of metabolic syndrome in the post kidney 
transplantation. 

 

 

Descriptors: metabolic syndrome; renal insufficiency, chronic; diabetes mellitus, 
type 2; kidney transplantation; obesity; prevalence 
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O transplante renal é considerado o tratamento de escolha para maioria 

dos portadores de doença renal crônica em estágio V por proporcionar melhor 

qualidade de vida e maior redução na mortalidade quando comparada ao 

tratamento dialítico 1-4 . 

Receptores de transplante renal apresentam menor risco de eventos 

cardiovasculares quando comparados a pacientes em lista de espera para 

transplante e em terapia renal substitutiva. No entanto, possuem maior risco 

cardiovascular (CV) quando comparado a população geral 5, 6. 

A doença cardiovascular (DCV) é considerada uma das principais causas 

de mortalidade e perda de enxerto em receptores de transplante renal. Os 

fatores de risco CVs incluem: doença renal crônica (DRC), diabetes mellitus 

(DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), anemia e obesidade, definida como 

índice de massa corpórea (IMC) ≥ 30 kg/m², assim como o uso da terapia 

imunossupressora e presença de outros fatores de risco que caracterizam a 

síndrome metabólica como hipertrigliceridemia e High Density Lipoprotein 

(HDL) colesterol baixo 7, 8. 

 

1.1 Síndrome Metabólica 

 

A síndrome metabólica (SM) é caracterizada pela presença de um grupo 

de anormalidades metabólicas e hemodinâmicas, tais como HAS, obesidade 

abdominal, dislipidemia e alterações do metabolismo da glicose, resultando no 

aumento da morbidade e mortalidade da população geral por eventos CV e 

elevação do risco para desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 9-12. 

Para diversos autores, a SM consiste em transtorno complexo por 

envolver conjunto de fatores de risco CV relacionados à deposição de gordura 

abdominal e à resistência à insulina e está associada ao incremento na 

mortalidade geral em cerca de 1,5 vezes e, por DCV, em 2,5 vezes 13-15.  
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O conceito de SM foi primeiramente descrito por Reaven, em 1988, e 

consistia na combinação de obesidade, dislipidemia, HAS, hiperglicemia em 

jejum, resistência à insulina e inflamação. Tais distúrbios fisiopatológicos são 

comuns na DCV 16.  

A primeira definição global de SM foi elaborada somente em 1998, pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Com o intuito de facilitar as pesquisas 

nesta área e apontar indicadores como presença de hiperglicemia e/ou 

resistência a insulina associada a duas ou mais anormalidades metabólicas, 

tais como HAS, dislipidemia e obesidade 17.  

Em 2001, a National Cholesterol Education Program - Adult Treatment 

Panel III (NCEP-ATP III) elaborou outra proposta para detecção da SM, que 

consiste na combinação de pelo menos três dos seguintes componentes: 

obesidade abdominal, hipertrigliceridemia, hiperglicemia, HAS e HDL colesterol 

diminuído 18. 

Durante o Primeiro Congresso Internacional de Pré-Diabetes e Síndrome 

Metabólica realizado em abril de 2005, a International Diabetes Federation 

(IDF) anunciou novos critérios para identificação da SM 19, 20. A definição da 

IDF é similar a da NCEP-ATP III, porém inclui a circunferência abdominal como 

requisito imprescindível para diagnóstico da SM, enfatizando a importância da 

obesidade abdominal e estabelecendo pontos de corte para a medida de 

circunferência abdominal, considerando as diferenças étnicas na correlação 

entre obesidade abdominal e outros fatores de risco para a SM 18.  

Na população geral, a presença de SM está associada ao maior risco de 

desenvolvimento de DM2 e DCV 21-24. Estudos demonstraram associação entre 

a SM e presença de proteinúria concomitante a diminuição da função renal 

sugerindo assim, uma associação entre SM e DRC 25, 26.  

Marcadores inflamatórios como Proteína C reativa (PCR) e Interleucina 6 

(IL6) podem estar elevados na SM e estão associados ao desenvolvimento de 

complicações CVs, assim como fator de risco desenvolvimento de DM2 27-29. 

Outro marcador a ser considerado é o ácido úrico que, em níveis aumentados, 

está associado à obesidade, HAS, dislipidemia, DCV, DRC e SM 30. Em estudo 
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multicêntrico transversal realizado com 5773 indivíduos idosos com alto risco 

CV, os autores demonstraram a associação entre hiperuricemia e SM na 

população geral sugerindo a inclusão do ácido úrico elevado como componente 

da SM 31.  

Além de DCV e DM2, a SM parece estar associada a outras disfunções 

orgânicas. Um estudo avaliou a ocorrência de DRC em 6492 indivíduos com e 

sem síndrome metabólica e verificou uma maior ocorrência de DRC em 

indivíduos com SM que apresentavam circunferência abdominal aumentada, 

triglicérides elevados e HDL colesterol baixo e tais achados estavam 

associados à níveis elevados de ácido úrico 32.  

 

1.2 Síndrome metabólica em transplante renal 

 

A SM é um evento comum após o transplante renal, com elevação da 

prevalência de acordo ao período pós-transplante e associada ao ganho de 

peso que frequentemente ocorre no primeiro ano. Em receptores de transplante 

renal, a SM esta associada ao aumento do risco de eventos cardiovasculares, 

DM pós-transplante, piora da função renal e perda do enxerto 20, 33, 34.  

À semelhança da população normal, na população transplantada renal a 

SM consiste em importante fator de risco para desenvolvimento de DCV, uma 

das principais causas de mortalidade com enxerto funcionante, assim como, 

pode levar à disfunção crônica enxerto, contribuindo a menor sobrevida do 

mesmo 35-37.  

Vários fatores corroboram com a ocorrência de SM após o transplante 

como a terapia imunossupressora que, por si só, pode impactar na 

fisiopatologia da SM por exacerbar fatores de risco CV, comuns nesta 

população antes do transplante 38, 39.  
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1.2.1 Fatores de risco para síndrome metabólica no transplante renal 

 

1.2.1.1. Obesidade 

A obesidade associa-se ao aumento da circunferência abdominal, um 

fator da SM. Além disso, a obesidade associa-se a outras complicações no pós 

transplante 40.  

Dentre os fatores de risco CV que elevam a possibilidade de 

desenvolvimento de SM entre receptores de transplante renal, o sobrepeso e 

obesidade consistem em fatores de risco mais prevalentes nesta população, 

sugerindo o papel central destes na SM, no período pós-transplante 41. 

A obesidade consiste também em uma variável independente no 

incremento do risco de perda de enxerto e DCV pós-transplante renal 40.  

O ganho de peso é frequente após o transplante renal. Em estudo 

realizado com 263 receptores de transplante renal, que apresentavam 

obesidade pré-transplante, demonstrou-se maior ganho de peso pós-

transplante em obesos, quando comparados a não obesos. O ganho médio de 

peso foi de 14,2 versus 2,2 kg, respectivamente, após 1 ano de 

acompanhamento 42-44.  

Estudo analisou 58 receptores de transplante renal, sem DM2, avaliou a 

sensibilidade à insulina, a concentração da PCR e a obesidade, verificou o 

papel relevante da obesidade dentre estes marcadores 45.  

Outra análise retrospectiva avaliou 977 receptores de transplante renal na 

Universidade de Alabama nos períodos 3, 6, 9, 12, 24 e 36 meses pós-

transplante, verificou que o ganho de peso foi mais comum entre as mulheres, 

negras e de baixa renda 42.  

Além dos efeitos sobre a sobrevida do enxerto, a obesidade está 

associada ao aumento da incidência de infecção de sítio cirúrgico. Em uma 

casuística de 263 receptores de transplante renal, onde 223 eram não obesos 

e 40 obesos, verificou-se maior infecção de sítio cirúrgico em obesos porém 
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não se mostrou diferença na sobrevida dos pacientes em 1 e 3 anos após o 

transplante renal 44.  

A adoção de modificação de estilo de vida, opções terapêuticas 

adequadas e abordagens cirúrgicas específicas consistem em estratégias 

devem ser planejadas nos portadores de obesidade pré-transplante, devido 

fatores de risco pré-existentes 43. O benefício do exercício físico deve ser 

enfatizado. Em uma revisão que incluiu 21 estudos verificou o papel da 

atividade física em receptores de transplante renal concluiu que a atividade 

física possui associação positiva com a qualidade de vida e exercício aeróbico 

está associado à perda de gordura corpórea 46.  

 

1.2.1.2. Hipertensão Arterial Sistêmica  

A HAS consiste em um evento comum pré e pós o transplante renal, 

constituindo em uma variável independentemente de disfunção e perda do 

enxerto 47.  

A presença HAS no período pós-transplante pode ser atribuída a HAS 

como causa da DRC, ao uso de inibidores de calcineurina, corticoesteroides, 

disfunção do enxerto renal, comprometimento vascular no enxerto como 

estenose de artéria renal, assim como fatores relacionados aos rins primitivos. 

O tratamento pode incluir ajuste das doses dos imunossupressores, 

administração de medicação anti-hipertensiva e manejo de outros fatores de 

risco cardiovascular como sedentarismo, obesidade, tabagismo e etilismo 48-52. 

Em estudo realizado em nosso serviço que comparou prospectivamente 

183 pacientes transplantados renais, com tempo de transplante de 1 a 10 anos, 

o controle da pressão arterial nos pacientes transplantados renais por meio da 

utilização de monitorização residencial da pressão arterial (MRPA), da 

monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e medida da pressão 

arterial de consultório, verificou que com a medida de PA obtida em consultório, 

56,3% apresentavam-se PA elevada e 43,7% com PA normal. Entretanto, 

quando avaliados pela MRPA, 55,2% dos indivíduos apresentavam-se PA 

normal e 44,8 % apresentavam-se PA elevada. Utilizando a MAPA observamos 
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que 63,9 % dos indivíduos apresentavam-se PA normal e 36,1 % dos 

indivíduos apresentavam-se PA elevada. Verifica-se que os dois métodos 

(Consultório e MRPA) tem concordância significativa com a MAPA. No entanto, 

os resultados pressóricos obtidos com a MRPA são mais comparáveis aos 

resultados obtidos pela MAPA em relação àqueles obtidos pela medida de 

consultório 53.  

 

1.2.1.3. Dislipidemia 

A dislipidemia consiste em uma complicação metabólica importante nos 

receptores de transplante renal.  

Em estudo randomizado que comparou a incidência de dislipidemia em 

182 receptores de transplante renal que receberam tacrolimo ou ciclosporina 

verificou-se a incidência de dislipidemia em 63,2%, sem diferença estatística 

em relação ao esquema imunossupressor adotado 54.  

O uso de estatinas é uma prática amplamente utilizada no controle da 

dislipidemia entre receptores de transplante renal, porém sua utilização em 

longo prazo parece estar relacionada a maior incidência de DM e elevação da 

glicemia de jejum. Choe e colaboradores realizaram um estudo randomizado 

com a inclusão de 394 receptores de transplante renal que não apresentavam 

DM ou glicemia de jejum alterada no momento do transplante e avaliaram a 

associação do tratamento com estatinas (fluvastatina/atorvastatina versus 

controle) e níveis de glicemia de jejum no período de 5 anos pós transplante 

evidenciando este achado 55.  

O estudo Assessment of LEsol in Renal Transplantation (ALERT) que 

avaliou receptores de transplante renal que apresentavam função renal estável, 

randomizando-os em dois grupos (fluvastatina versus placebo), com o objetivo 

de determinar se os inibidores da hidroximetil glutaril-CoA redutase hepática 

seria efetivo para redução do Low Density Lipoprotein (LDL) colesterol e, como 

efeito indireto, a redução do risco de eventos cardiovasculares nesta 

população. Após cinco anos de seguimento, os pacientes randomizados para 

fluvastatina apresentaram redução significativa dos níveis de colesterol total e 
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fração LDL colesterol em relação ao grupo controle, contribuindo para 

diminuição de eventos de mortalidade CV e concluiu que as estatinas devem 

ser consideradas medicamentos de escolha no manejo da hipercolesterolemia 

transplante 56, 57.  

 

1.2.1.4. Diabetes Mellitus 

O diabetes mellitus pós-transplante (DMPT), consiste em evento comum e 

apresenta possível associação com sobrevida do enxerto e do paciente 58.  

A incidência de DMPT pode variar de 2% a 54% e pode ser atribuída aos 

fatores de risco tradicionais como idade, história familiar, obesidade, síndrome 

metabólica e etnia 59-61. Fatores não tradicionais como a metabolização de 

insulina, realizada de forma menos eficiente pelo rim transplantado quando 

comparado aos rins nativos, pelo uso das medicações diabetogênicas como o 

caso dos imunossupressores e pela exposição das células beta-pancreáticas a 

diversos fatores como o estresse cirúrgico contribuem para isto 60, 62.  

A incidência de DM é significantemente maior em pacientes portadores de 

Hepatite C, aumentando risco de progressão da hepatite para cirrose 63-66.  

Estudo realizado na Universidade de Michigan avaliou a relação entre o 

metabolismo anormal da glicose e SM em receptores de transplante renal não 

diabéticos nas primeiras dez semanas após o transplante renal e verificou que 

o metabolismo anormal da glicose, incluindo diminuição de tolerância a glicose 

e aumento da resistência a insulina, foi significantemente associada a SM. O 

nível de glicemia em jejum no período pré-transplante foi preditor independente 

para o metabolismo anormal da glicose no surgimento de SM após transplante. 

Componentes individuais da SM, excetuando-se o metabolismo anormal da 

glicose, foram associados à significante redução da função do enxerto. A 

presença de SM foi responsável pela redução de 9,2 ml/min/1,73m² na TFG 67.  
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1.2.1.5. Imunossupressores 

Os fatores CV que consolidam o diagnóstico de SM na população geral 

também estão presentes entre os receptores de transplante renal, porém, a 

terapia imunossupressora, pode exacerbar os fatores de risco CV, aumentando 

sua incidência e severidade 37, 38.  

Dentre os agentes imunossupressores amplamente utilizados destacam-

se os corticoesteroides por causar diversas alterações metabólicas. Estas 

drogas inibem diretamente a sinalização da insulina no músculo esquelético e 

tecido hepático, reduzem a produção hepática de glicose, aumentam a 

produção hepática de Very Low Density Lipoprotein (VLDL) e lipólise em tecido 

adiposo (aumentando a circulação de triglicérides e ácidos graxos livres), e 

elevam a resistência à insulina 68.  

O uso corticoesteroides associa-se a alterações clínicas como piora com 

controle da HAS e elevação de peso de 4% a 8% em relação ao peso pré-

transplante. Diversos estudos randomizados demonstraram a melhora destes 

fatores com a redução ou suspensão do corticoesteroide no esquema 

terapêutico imunossupressor 33, 38, 69-71. 

Em estudo de meta-análise com 34 estudos randomizados que utilizaram 

a terapia imunossupressora livre de corticoesteroides concluiu-se que a 

eliminação dos mesmos foi associada à melhora da HAS, hiperlipidemia e 

redução da incidência de DMPT. Sendo assim, a redução de dose de 

corticoesteroides pode ter efeito benéfico nos componentes da SM 69.  

Os inibidores da calcineurina (ICN) apresentam diversos eventos 

adversos, incluindo sua nefrotoxicidade que, indiretamente, podem contribuir 

na prevalência DCV. Comparado com tacrolimo, a ciclosporina é mais 

comumente associada a HAS e hiperlipidemia, com elevação de colesterol total 

e LDL colesterol assim como triglicérides 72-74. Porém, tacrolimo está mais 

comumente associado à intolerância a glicose e DMPT por possível toxicidade 

às células beta 75-78. No entanto, o uso dos inibidores de calcineurina, em 

indivíduos não obesos, promove redução da secreção de insulina o que pode 

causar DM mas não causam resistência á insulina 79, 80.  
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Alguns estudos sugerem que a conversão de ciclosporina para tacrolimo 

pode proporcionar efeitos na redução do risco CV sem alteração no 

metabolismo da glicose 38.  

A retirada completa dos ICN para melhora dos parâmetros metabólicos 

está claramente associada ao risco de rejeição, observados em diversos 

estudos 81-83.  

Os inibidores da mTOR podem causar a hiperlipidemia e proteinúria pós-

transplante 38, 84, 85. A conversão dos inibidores da mTOR para outros agentes 

imunossupressores consiste em uma prática comum, devido os eventos 

adversos desta classe terapêutica, incluindo a hiperlipidemia de difícil controle. 

O perfil dos eventos adversos dos inibidores da mTOR são similares, e 

conversões para estes agentes são dificilmente realizadas para melhora de 

eventos metabólicos 86-91.  

 

1.3 Prevalência da síndrome metabólica em transplante renal 

Diversos estudos avaliaram a prevalência da SM em transplantados 

renais variando de 17% a 63%, assim como o seu impacto na sobrevida e 

função do enxerto, porém todos de forma retrospectiva e transversal 34-36, 92-95. 

Vries e colaboradores avaliaram retrospectivamente e de forma 

transversal a associação entre os componentes da SM e a evolução da 

sobrevida do enxerto em 606 receptores de transplante renal nos Países 

Baixos, e detectaram que a prevalência de SM nesta população, com média de 

seguimento de 6 anos, foi de 63% assim como observaram que componentes 

da SM não contribuiriam igualmente para este desfecho, pois apenas a 

hipertensão arterial sistólica e a hipertrigliceridemia apresentaram-se 

independentemente associadas a piora da função do enxerto 36.  

Um dos problemas das análises retrospectivas é a não disponibilidade de 

medidas de circunferência abdominal uma vez que este parâmetro não parece 

fazer parte da rotina dos centros transplantadores. 
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Em outra casuística que avaliou retrospectivamente a relação entre a SM 

e eventos ateroscleróticos em 337 receptores de transplante renal na França, 

com média de seguimento de 1 ano, verificou-se prevalência de SM de 32% e 

que idade avançada, gênero masculino, IMC elevado pré-transplante e 

aumento do IMC superior a 5% no primeiro ano foram fatores preditores de SM 

12 meses após o transplante renal. Uma das limitações deste estudo consiste 

na utilização o IMC em substituição a medida da circunferência abdominal 

como componente da SM 34.  

Porrini e colaboradores analisaram a prevalência de SM em 230 

receptores de transplante renal não diabéticos e com função renal estável nos 

últimos 12 meses em um centro na Espanha e verificaram que a prevalência de 

SM foi de 22,6% com aumento para 37,7% após 18 meses de seguimento, 

sugerindo aumento da prevalência SM com a evolução do período pós-

transplante. Outra vez, nesta análise foi utilizado o IMC como componente da 

SM e não a medida da circunferência abdominal como definido no NCEP-

ATPIII 35.  

Existem evidências que, em transplantados renais, a presença de SM 

efetivamente reduz a sobrevida do enxerto e aumenta o risco CV 35, 36. 

Pacientes com SM, após 7 anos de seguimento, apresentam depuração de 

creatinina de aproximadamente 5ml/min/1,73m² inferior ao grupo de receptores 

de transplante renal sem SM. Entre os componentes da SM, pressão arterial 

sistólica (PAS) e hipertigliceridemia apresentaram maior fator preditivo negativo 

na função do enxerto a longo prazo 36.  

Faenza e colaboradores avaliaram retrospectivamente 298 receptores de 

transplante renal não diabéticos que apresentavam função renal estável e os 

seguiram por 5 anos para avaliar eventos cardiovasculares e sobrevida do 

enxerto e do paciente. Nesta casuística, a prevalência de SM foi de 16,7%. Ao 

final de 5 anos de acompanhamento verificou-se que o grupo que apresentava 

SM apresentou maior perda do enxerto (23,5% vs 9,7%). Em relação a 

morbidade por eventos cardiovasculares, verificou-se que 27% dos pacientes 

do grupo SM apresentaram eventos CV comparado a 8% dos pacientes do 

grupo sem SM. Analisando o número de componentes da SM e incidência de 



Introdução                                                                         12 

eventos CV os autores verificaram uma correlação positiva de fatores da SM e 

a incidência de eventos CV 94.  

Em um dos poucos estudos prospectivos da relação de SM, ganho de 

peso e estado inflamatório Ducloux e colaboradores, avaliaram 323 pacientes e 

verificaram que 25,5% desta população apresentava sobrepeso ou obesidade 

no momento do transplante renal elevando-se para 39,8% 12 meses após o 

transplante renal. Nesta mesma casuística os autores encontraram uma 

prevalência de SM de 20% ao fim de 12 meses após o transplante renal e que 

o ganho de peso apresentou um risco relativo de perda do enxerto 2,8 vezes 

maior, nesta população 92.  

Também há evidências de que a SM se correlaciona com o aparecimento 

de DMPT. 

Em estudo multicêntrico realizado em população norte-americana de 640 

pacientes receptores de transplante renal, não portadores de DM, avaliou-se a 

presença da SM pré-transplante renal como fator preditivo ao surgimento de 

DMPT. Neste estudo verificou-se uma prevalência de SM de 57,2% no período 

pré-transplante e incidência de DMPT foi de 31,4%. Os autores concluíram que 

a SM pré-transplante consiste em importante fator de risco para 

desenvolvimento de DMPT, independente da idade do receptor, etnia e dose 

de corticoesteroides utilizada. Considerando os critérios de classificação de SM 

preconizados pela NCEP-ATP III, verificou-se neste estudo que o único 

componente individual da SM como fator preditivo independente para o 

surgimento da DMPT, foi a baixa concentração da fração HDL-colesterol 96.  

Obesidade e SM podem ser consideradas fatores de risco para óbito. No 

estudo Patients Outcomes in Renal Transplantation (PORT) no qual foram 

incluídos 2253 receptores de transplante renal, a presença de SM elevou o 

risco relativo de morte com enxerto funcionante em 2,6 vezes. A obesidade 

abdominal consistiu em um fator de risco independente para óbito nesta 

população 97.  
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Grande parte dos estudos em SM são baseados em uma amostra da 

população européia, com baixa incidência de obesidade podendo subestimar a 

prevalência e a severidade da SM em relação à outras populações 20.  

Toshihide e colaboradores realizaram um estudo transversal para 

determinar a prevalência da SM em uma população de pacientes de origem 

japonesa, utilizando os critérios do NCEP-ATP modificado para a população 

japonesa, (baseado na modificação do ponto de classificação da medida da 

cintura abdominal homens ≥ 85 cm e mulheres ≥ 90 cm). Em uma coorte de 

121 receptores de transplante renal com mais de 6 meses pós-transplante 

verificou-se 23,8% com SM 95.  

Uma vez definido que a presença de SM é fator de risco para perda de 

enxerto, mortalidade CV e desenvolvimento de DMPT, parece prudente pensar 

que quanto mais precoce, ao longo da vida do paciente transplantado renal, se 

puder definir a ocorrência de SM nos próximos anos melhor seria para a 

intervenção também precoce. 

No entanto, a maioria dos estudos avalia a prevalência de SM após um ou 

mais anos do transplante 34-36, 92. Sabe-se que durante o primeiro ano do 

transplante ocorrem inúmeros eventos, tais como rejeição, DMPT e infecções 

que podem mascarar ou intensificar a prevalência de SM. Contudo, ao retardar 

o diagnóstico de SM, pode-se retardar a adequada abordagem terapêutica. 

Desta forma, delineamos um estudo prospectivo com a hipótese de que o 

diagnóstico antecipado (antes do final do primeiro ano de transplante) prediz 

esta mesma condição no 12º mês.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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2.1. OBJETIVO PRIMÁRIO 

• Avaliar a possibilidade de antecipar o diagnóstico de Síndrome 

Metabólica no 12º mês pós-transplante renal analisando sua 

ocorrência nos períodos pré, e 3 e 6 meses após. 

 

2.2. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

• Avaliar a prevalência isolada de cada componente da Síndrome 

Metabólica nos períodos pré, e 3, 6 e 12 meses após o transplante renal; 

• Avaliar os fatores metabólicos não pertencentes à definição de 

Síndrome Metabólica nos períodos pré, e 3, 6 e 12 meses após o 

transplante renal; 

• Avaliar se fatores metabólicos não pertencentes à definição de 

Síndrome Metabólica podem ajudar a predizer a sua ocorrência no 12º 

mês pós transplante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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O projeto de pesquisa intitulado, “Avaliação da prevalência de 

síndrome metabólica em transplantados renais” foi aprovado pela 

Comissão de Ética em Pesquisa para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) em 06/12/2012 sob o número CAAE 08493412.0.0000.0068. 

Trata-se de um estudo unicêntrico, prospectivo, realizado no Serviço de 

Transplante Renal do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (STR-HCFMUSP). Os pacientes foram incluídos de 

janeiro de 2013 a junho de 2014 e acompanhados por 12 meses ou até perda 

do enxerto ou óbito. 

 

3.1. CASUÍSTICA 

Todos os pacientes submetidos a transplante renal no do STR-HCFMUSP 

no período de janeiro de 2013 e junho de 2014 e que preencheram os critérios 

de inclusão e não preencheram os critérios de exclusão foram convidados a 

participar. Eles foram informados sobre os objetivos e procedimentos do estudo 

realizados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

Critérios de inclusão 

1. Idade ≥18 anos; 

2. Ambos os gêneros; 

3. Receptores de transplantes renais do Serviço de Transplante Renal 

do Hospital das Clinicas da FMUSP com doador vivo ou falecido. 
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Critérios de exclusão 

1. Presença de doença grave com reduzida expectativa de vida; 

2.  Diabetes mellitus pré-transplante; 

3. Presença de arritmia cardíaca que interfira na mensuração da 

pressão arterial; 

4. Pacientes com IMC ≥ 40 kg/m²; 

5. Transplante de múltiplos órgãos ou transplante prévio de qualquer 

órgão distinto do rim; 

6. Pacientes participantes de outros projetos de pesquisa. 
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3.2  DESENHO DO ESTUDO 

 

 

Triagem Mês 6 Mês 12 

Coleta de Sangue 

Medidas Antropométricas 

Coleta de Sangue 

Medidas Antropométricas 

Coleta de Sangue 

Medidas Antropométricas 

Coleta de Sangue 

Medidas Antropométricas 

Mês 3 
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3.3  METODOLOGIA 

3.3.1. Ajuste de planilha 

Cor da pele 

Classificamos a cor da pele em branca e não branca. Um único 

participante do estudo da pertencia a cor da pele amarela como isso, agrupado 

como branco. As cores da pele descritas como mulata, parda e negra foram 

classificadas com não brancas. 

 

Diagnóstico clínico 

Os diagnósticos clínicos dos participantes foram classificados em: 

• Glomerulonefrite crônica; 

• Nefroesclerose hipertensiva; 

• Doenças hereditárias englobando doença renal policística e doença 

de Alport; 

• Mal formações urológicas, englobando as uropatias; 

• Insuficiência renal crônica não esclarecida; 

• Outros: todas as demais. 

Os pacientes com diagnóstico de nefropatia diabética foram excluídos 

desta análise, conforme os critérios de exclusão. 

Tipo de diálise 

Classificamos os tipos de diálise em hemodiálise e diálise peritoneal. 

Alguns pacientes foram submetidos a transplante renal antecipado e então 

classificados como sem diálise. Os pacientes que realizaram diálise peritoneal 

ambulatorial contínua, diálise peritoneal automática e diálise peritoneal 

intermitentes foram classificadas como diálise peritoneal. 
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3.3.2. Classificação de Síndrome Metabólica 

Neste estudo, utilizamos a classificação de SM da National Cholesterol 

Education Program - Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III), que considera a 

presença de pelo menos três dos cinco fatores de risco descritos abaixo: 

 

Quadro 1: Componentes da síndrome metabólica segundo o NCEP-ATP III (98) 

Componente Níveis 

Circunferência Abdominal (cm)  

Homens >102  

Mulheres >88  

Triglicérides (mg/dL) ≥150  

HDL Colesterol (mg/dL)  

Homens  <40 

Mulheres  <50  

Pressão Arterial (mmHg) PAs ≥130 e/ou ≥ PAd 

85  

Glicemia de jejum (mg/dL) ≥110 mg/dL 

NCEP-ATP III: National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III; PAs: 
Pressão arterial sistólica; PAd: Pressão arterial distólica 

 

Neste estudo foi considerado como presença do componente “glicemia de 

jejum ≥ 110 mg/dL” da SM pacientes que desenvolveram diabetes após o 

transplante renal e/ou faziam uso de hipoglicemiantes. 
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Os pacientes com diagnóstico de HAS com pressão arterial (PA) 

controlada em uso de anti-hipertensivos foram considerados com presença do 

componente de SM “pressão arterial”.  

3.3.3.  Medidas antropométricas 

As medidas antropométricas foram realizadas com os indivíduos vestindo 

roupas leves e sem calçados, na posição ortostática com os pés unidos. Os 

valores de peso, altura e circunferências foram obtidos com unidades mínimas 

de 0,1 quilograma (kg), 0,5 centímetro (cm) e 1 cm respectivamente. A 

circunferência abdominal foi mensurada no meio de uma linha traçada entre a 

última costela e a espinha ilíaca ântero-superior e o diâmetro de quadril foi 

mensurado no local de máxima dimensão do quadril.  

 

3.3.4.  Medidas da pressão arterial (PA) 

A medida de pressão arterial (PA) foi realizada pela autora, com aparelho 

oscilométrico automático e não invasivo de pressão arterial (Omron M3 - HEM 

7200), 99 com manguito adequado ao tamanho do braço. As medidas da PA 

foram realizadas após 5 a 10 minutos de repouso, na posição sentada, 

orientado não falar durante o procedimento, verificado não ter fumado e não 

ingerido cafeína, alimentos ou líquidos nos 30 minutos anteriores a realização 

da medida. O manguito foi colocado no braço contralateral a fístula 

arteriovenosa funcionante, com sua bolsa inflável posicionada sobre a artéria 

braquial. Foram realizadas três medidas de PA, com exclusão da primeira 

medida e registrado a média das duas últimas medidas 37.  
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3.3.5. Avaliação da função renal  

A Taxa de Filtração Glomerular (TFG) foi considerada como uma variável 

categórica estratificada pelas categorias de função renal 1 a 5 conforme a 

National Kidney Foundation – Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

(KDOQI)(100) e calculada pela Equação simplificada Modification of Diet in 

Renal Disease (MDRD4), que considera idade, sexo, raça e creatinina sérica 

padronizada por Isotope-dilution mass spectrometry (IDMS) 101:  

MDRD-4  

TGF (ml/min/1,73 m²) = 186 x [CrS] -1,154 x [idade] – 0,203 x [0,742 se do 

sexo feminino] x [1,212 se de cor negra]  

CrS = concentração sérica de creatinina (mg/dL) 

 

3.3.6. Técnica de exames laboratoriais 

Os indivíduos foram orientados a ingerir alimentos pelo menos 12 horas 

antes da coleta de exames sem modificar o teor de sal e de outros alimentos 

em sua dieta habitual. 

As amostras de sangue e urina foram analisadas no Laboratório Central 

do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HCFMUSP). 

 

3.3.7 Fatores metabólicos analisados 

Foram analisados os níveis séricos ou plasmáticos dos seguintes 

componentes metabólicos não contemplados no diagnóstico de síndrome 

metabólica: ácido úrico, creatinina, glicose, colesterol total e frações, 

triglicérides, insulina, proteína C reativa e determinação urinária de proteína e 

creatinina. Seguem abaixo os métodos utilizados e valores de referência.  
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Quadro 2: Valores normais de exames realizados não contemplados na 

tabela de Síndrome Metabólica do NCEP (métodos e valores de referência 

utilizados na Divisão de Laboratório Central do HC-FMUSP) 

Exame Método Valores de referencia 

Ácido Úrico Enzimático Colorimétrico 

Automatizado 

Mulheres: 2,4 – 5,7 mg/dL 

Homens: 3,4 – 7,0 mg/dL 

Creatinina Colorimétrico cinético Mulheres: 0,5 – 0,7 mg/dL 

Homens: 0,7 – 1,2 mg/dL 

Colesterol total Enzimático colorimétrico 

automatizado 

Inferior a 200 mg/dL 

Colesterol – LDL Enzimático colorimétrico 

automatizado 

Inferior a 100 mg/dL 

Colesterol – VLDL Enzimático colorimétrico 

automatizado 

Inferior a 40 mg/dL 

Insulina Eletroquimioluminescência 2,6 a 24,9 µU/mL 

Hemoglobina 

Glicada 

Cromatografia líquida de alta 

performance por troca iônica 

4,1 a 7,0 % 

Proteína C reativa Imunoturbidimetria < 5,0 mg/L 

Proteína Urinária Colorimétrico cinético Inferior 2 mg/dL 

Creatinina Urinária Colorimétrico cinético Mulheres: 0,28 – 2,17 g/L 

Homens: 0,39 – 2,59 g/L 
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3.3.8. Determinação do índice de resistência à insulina 

O Homeostasis Model Assessment (HOMA) foi avaliado como o índice 

de resistência à insulina (HOMA-IR) e é calculado de acordo com equação 

que utiliza a as dosagens de glicose e insulina em jejum e possui como valor 

de referencia ≤ 3,0 62, 102. 

Este índice é assim calculado: 

Equação HOMAIR = Insulina jejum (µUI/mL) x Glicose jejum (mmol/L)/22,5 

 

3.3.9. Avaliação da incidência de diabetes mellitus pós-transplante 

A incidência de DMPT foi realizada de forma retrospectiva, através de 

consulta ao prontuário do paciente do STR-HCFMUSP e foi definida como 

pacientes recebendo medicação hipoglicemiante ou insulinoterapia. 

 

3.3.10. Cálculo e classificação do Índice de Massa Corpórea (IMC) 

Foi utilizada para cálculo do IMC a seguinte fórmula: 

IMC=peso (kg) / altura (m) x altura (m) 

 

A classificação do IMC foi realizada, conforme as diretrizes da OMS, em 

kg/m² 103:  

• Baixo peso: <18,5  

• Eutrófico: 18,5 - 24,9  

• Sobrepeso: 25,0 – 29,9 

• Obesidade Grau I: 30,0 - 34,9 

• Obesidade Grau II: 35,0 – 39,9 

• Obesidade Grau III: >40,0 
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3.3.11. Tamanho da amostra 

O cálculo de tamanho de amostra foi baseado no número de 

transplantes renais realizados anualmente em nosso serviço (n=250), levando-

se em consideração que a prevalência de SM ao final do primeiro ano é de 

32%. Adicionamos a este “n” a probabilidade de 50% de recusas, critérios de 

exclusão, perda de seguimento/enxerto e óbito dos pacientes durante o estudo. 

 

3.3.12. Tempo de recrutamento 

O tempo de recrutamento foi de 18 meses. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SPSS 

para Windows, versão 18 (SPPS Corp., Chicago, USA). 

As variáveis categóricas foram apresentadas de modo descritivo em 

tabelas contendo frequências absolutas (n) e relativas (%).  

Realizado teste de normalidade das variáveis utilizando teste de 

Shapiro-Wilk e as variáveis com distribuição normal foram apresentadas 

também de modo descritivo em tabelas contendo média e desvio padrão. As 

variáveis que não apresentavam distribuição normal, foram apresentadas a 

mediana e intervalo interquartil (25 – 75%). 

Para analisar a proporção de cada componente da SM durante o 

período analisado foi utilizado o teste de Q-quadrado em tabela de 

contingência.  

Para calcular os valor preditivo positivo e valor preditivo negativo foi 

utilizada o Teorema de Bayes no qual a relação dos verdadeiros positivos e 

negativos assim como os falsos positivos e negativos em cada período 

analisado comparado ao mês 12.  

Para comparação das médias das variáveis contínuas de distribuição 

normal foi aplicado teste-T de Student não pareado.  

Para análise de correlação entre os parâmetros foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman para avaliar a associação entre as 

variáveis. 

Realizada regressão logística para predizer SM no final de 12 meses de 

transplante, em análises uni e multivariadas. 

Os valores de p< 0,05 e poder ≥80 % foram considerados 

estatisticamente significantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FLUXOGRAMA DO ESTUDO 
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Procedimentos do Estudo  

 

Triagem Mês 3 Mês 6 Mês 12 

TCLE X    

Dados antropométricos e sinais 
vitais: (altura, peso, PA, FC) 

X 
X X X 

Medida de Circunferências  
(Abdominal e Quadril) 

X 
X X X 

Creatinina sérica X X X X 

Ácido Úrico X X X X 

Colesterol total / frações e 
triglicerídeos 

X 
X X X 

Glicemia jejum X X X X 

Hemoglobina Glicada X X X X 

Insulina  X X X X 

Proteína C reativa X X X X 

Prot/Creat urinária  X X X 

 

FC: freqüência cardíaca; PA: pressão arterial; TCLE: termo de consentimento livre e esclarecido 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS  
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Entre janeiro de 2013 e junho de 2014, foram realizados 383 transplantes 

renais no STR - HCFMUSP. Destes, 56 pacientes participavam de outros 

projetos de pesquisa, 68 pacientes apresentavam histórico de DM ou condição 

clínica desfavorável, 28 realizaram transplante duplo (fígado-rim n=12; 

coração-rim n=1, pâncreas-rim n=14, rim/pulmão n=1), 23 eram receptores 

pediátricos. Tais pacientes foram excluídos da análise (n= 175). Dos 208 

pacientes elegíveis para o estudo, 07 recusaram participar. Assim, foram 

incluídos 201 pacientes, conforme Figura 1. 

 

Figura 1: Fluxograma de inclusão de pacientes no estudo 

 

Triagem 
Tx Renal 

Jan/13 a Jun/14 
n=383 

Exclusão 

n=175 

Elegíveis 

n=208 

Incluídos 

N=201 

Recusas  

n=7 

28 transplantes duplos 
56 participantes de outro projeto 

de pesquisa 
23 transplantes pediátricos 

68 DM prévio/condição clínica 
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Figura 2: Fluxograma dos pacientes analisados. 

 

Dos pacientes incluídos neste estudo (n=201), 179 (89%) completaram 

um ano de seguimento. Vinte e dois pacientes (11%) faleceram ou perderam o 

enxerto antes do 12º mês. 

A Tabela 1 resume os dados demográficos destes pacientes no momento 

da inclusão no estudo. 

Incluídos 

n=201 

Analisados 

n=179 

Óbitos 

n=15 

Perda de enxerto 

n=7 
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6.1.  CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

A população do estudo é constituída por uma amostra jovem, com média 

de idade de 44 anos, 65% de indivíduos de cor de pele branca, e equilibrada 

com relação ao gênero.  

Esta análise trata-se de maioria de indivíduos eutróficos, 64 (35%) 

indivíduos apresentavam IMC> 25 kg/m² e, destes, somente 10% 

apresentavam obesidade, sendo 8% apresentavam obesidade grau I e 2% 

obesidade grau II.  

Tabela 1: Distribuição dos dados demográficos e clínicos da população. 

Variável  

N 179 

Idade: anos (DP) 44 (11) 

Cor da pele  

       Branco; n (%) 

       Não Branco; n(%)  

117 (65) 

62 (35) 

Gênero 

       Feminino; n(%) 

       Masculino; n(%) 

 

93 (52) 

86 (48) 

Peso (kg): média (DP) 65,2 (14,2) 

Classificação IMC (kg/m²)  

Baixo peso (>18,5), n(%) 13 (7) 

Eutrófico (18,5-24,9), n(%) 102 (58) 

Sobrepeso (25,0 – 29,9), n(%) 45 (25) 

Obesidade Grau I (30,0 – 34,9), n(%) 15 (8) 

Obesidade Grau II (35,0 – 39,9), n(%) 4 (2) 

IMC: média (DP) 24,1 (4,4) 

DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corpórea 
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A Tabela 2 mostra os dados iniciais do transplante desta população. O 

tempo médio de diálise foi de 4 anos. Os demais dados referentes ao 

transplante espelham a nossa população transplantada: 1º transplante, 56% 

com doador falecido, recebendo algum tipo de indução.  

 

Tabela 2. Distribuição das características iniciais do transplante.  

Variável   

Tipo de Doador  

Falecido/Vivo, n (%) 101 (56)/78 (44) 

Tipo de diálise, n (%)   

Hemodiálise 152(85) 

Diálise peritoneal 15 (8) 

Sem diálise 12(7) 

Tempo de diálise  Mediana (interquartil Q1 – Q3) 37 (23 - 69) 

Diagnóstico clínico, n (%)  

Glomerulonefrite Crônica, n (%) 85 (47) 

Insuficiência Renal Crônica Não Esclarecida, n(%) 39 (22) 

Nefroesclerose Hipertensiva, n (%) 24 (13) 

Doença Renal Policística/Síndrome de Alport, n(%) 9 (5) / 2 (1) 

Uropatia/Mal formação congênita, n (%) 11 (6) 

Nefrite Intersticial Crônica, n (%) 5 (3) 

Outras, n (%) 4 (2) 

Número de transplantes, n (%)  

1 166 (93) 

2 ou mais 13 (7) 

Indução, n (%)  

Basiliximab 97 (54) 

ATG 80 (45) 

Sem indução 2 (1) 

DP: desvio padrão; ATG: timoglobulina 
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A imunossupressão inicial foi composta de tacrolimo, ácido micofenólico e 

prednisona em 84% dos pacientes. Ao final de 12 meses a esquema 

imunossupressor permaneceu o mesmo em 82% deles. No entanto, ocorreram 

alterações com a troca do ácido micofenólico por inibidores da mTOR ou 

azatioprina em 2% dos pacientes. 

Tabela 3: Distribuição da imunossupressão de manutenção nos período inicial 

e 12º mês após transplante renal 

Imunossupressão Inicial Mês 12 P 

Tacrolimo/Micofenolato/Prednisona; n (%) 152(84) 147 (82) 0,569 

Ciclosporina/Micofenolato/Prednisona; n (%) 13(7) 16 (9) 0,698 

Tacrolimo/Azatioprina/ /Prednisona; n (%) 11 (6) 3 (2) 0,056 

Tacrolimo/Inibidores da mTOR/Prednisona; n (%) 3 (2) 13 (7) 0,021 
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6.2. PREVALÊNCIA DOS COMPONENTES DA SÍNDROME METABÓLICA 

DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A Tabela 4 apresenta a TFG estimada e os componentes da SM nos 

períodos pré-transplante e meses 3, 6 e 12.  

O componente da SM com maior prevalência foi a HAS, presente em 

todos os períodos de avaliação em cerca de 64 a 71%, desta população jovem. 

Não houve mudança na prevalência de HAS ao longo do 1º ano após o 

transplante.  

O HDL-colesterol baixo foi o segundo componente mais frequente de SM. 

A prevalência deste componente reduziu-se no 3º e 6º meses aumentando 

novamente no 12º mês. A média e desvio padrão (DP) do HDL nos períodos 

pré transplante, 3, 6 e 12 meses pós-transplante foi: 42 (14), 47 (16), 48 (15) e 

48 (15) mg/dL, respectivamente. Entre os pacientes com HDL baixo a média e 

DP, nos períodos pré-transplante, 3, 6, 12 meses foi 35 (7), 35 (8), 36 (6) e 38 

(7), respectivamente e a média e DP entre os pacientes que não possuíam 

HDL baixo foi de 57 (14), 58 (13), 59 (12) e 61 (13) mg/dL, respectivamente.  

A prevalência de triglicérides acima do limite para SM e/ou pacientes 

utilizando-se de fibratos permaneceu estável nos períodos pré-transplante, 3, 6 

e 12 meses pós-transplante. 

A circunferência abdominal (CA) esteve aumentada em 25% dos 

pacientes durante todo o período, sem mudanças. As médias e DP das 

medidas de CA nos períodos correspondentes foram 89 (12) cm, 89 (13) cm, 

89 (14) cm e 97 (10) cm respectivamente para homens e 84 (12) cm, 84 (11) 

cm, 83 (11) cm e 96 (10) cm respectivamente para mulheres. 

A prevalência de glicemia de jejum elevada aumentou logo no 3º mês 

após o transplante e assim permaneceu durante o primeiro ano com valores 

nos períodos correspondentes de 9%, 27%, 32% e 30% nos períodos pré 

transplante, 3, 6 e 12 meses pós-transplante, respectivamente. A incidência de 

DMPT foi de 13% em 12 meses.  
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Tabela 4: Prevalência de pacientes com os componentes de síndrome 

metabólica conforme período de avaliação.  

 Pré tx 

n=179 

Mês 3 

n=179 

Mês 6 

n=179 

Mês 12 

n=179 

p  

MDRD-4 (ml/min/1,73m2) 

Média (DP) N.A. 50 (22) 54 (22) 55 (23) <0,001 

HAS; n(%) 

(PAs≥130 e/ou PAd≥85 

mmHg) 

128 (71) 115 (64) 114 (64) 123 (69) 0,336 

HDL baixo; n(%) 

(Homem < 40 mg/dL / 

 Mulher < 50 mg/dL) 

117 (65) 84 (47) 82 (46) 103 (57) <0,001 

Triglicérides  

aumentados; n(%) 

(≥150 mg/dL) 

79 (44) 89(50) 69 (39) 75 (42) 0,186 

Circunferência 

Abdominal aumentada; 

n(%) 

(Homem > 102 cm/ 

 Mulher > 88 cm) 

45 (25) 46 (26) 44 (25) 53 (30) 0,696 

Glicemia jejum  

≥ 110 mg/dL; n(%) 

17 

(9) 

49 
 

(27) 

56  

(31) 

54  

(30) 

<0.001 

HAS: hipertensão arterial sistêmica; HDL: High Density Lipoprotein; MDRD: Modification of Diet 

in Renal Disease; N.A.: não aplicável; PAs: pressão arterial sistólica, PAd: pressão arterial 

diastólica 



Resultados                                                          39 

A Figura 3 mostra a evolução dos percentuais de pacientes com 

componentes de SM ao longo do primeiro ano. O percentual de pacientes com 

componentes HAS e CA é estável durante todo o período.  

No 3º mês existe uma acomodação de percentual de paciente com HDL 

acima do limite. Também neste mês já ocorre estabilização do percentual de 

pacientes com glicemia elevada. No entanto, o percentual de pacientes com 

hipertrigliceridemia estabilizou-se no 6º mês pós-transplante.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pré-Tx Mês 03 Mês 06 Mês 12

%

HAS

HDL baixo

Triglicérides

Circunferência 

Abdominal

Glicemia   jejum 

> 110 mg/dL

 

Figura 3: Evolução dos percentuais de pacientes com componentes de 

SM ao longo do primeiro ano. 
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6.3. PREVALÊNCIA DOS COMPONENTES DA SÍNDROME METABÓLICA 

DO GRUPO COM SÍNDROME METABÓLICA 

 

A Tabela 5 mostra a prevalência de síndrome metabólica nos períodos 

pré-Tx e meses 3, 6 e 12 e, entre os pacientes com SM, o percentual de cada 

componente naquele período.  

A prevalência de SM no período variou entre 37% e 44%. Já no 3º mês 

após o transplante a prevalência de 3 a 5 fatores se assemelha bem a do 12º 

mês. As prevalências de HAS, hipertrigliceridemia e circunferência abdominal 

aumentada não apresentaram alterações no decorrer dos períodos analisados. 

Por outro lado houve uma diferença estatisticamente significativa na 

prevalência de HDL baixo e glicemia de jejum aumentada nos períodos 

analisados. A Figura 4 ilustra estas variações e evidencia uma estabilização 

dos percentuais dos fatores de SM no 6º mês após o transplante. 
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Tabela 5: Prevalência de síndrome metabólica e de seus componentes nos 

períodos pré-Tx e meses 3, 6 e 12 (pacientes com SM).  

Fatores da Síndrome 
Metabólica 

 

Pré-tx 

n=179 

Mês 3 

n=179 

Mês 6 

n=179 

Mês 12 

n=179 

p 

 

3 ou + fatores; n(%) 66(37) 70 (39) 57(32) 78 (44) 0,143 

HAS; n(%) 

(PAs≥130 e/ou PAd≥85 
mmHg) 

57 (86) 58 (82) 48 (84) 69 (88) 0,129 

HDL baixo; n(%) 

(Homem < 40 mg/dL / 

 Mulher < 50 mg/dL) 

62 (93) 53 (75) 41(72) 65 (85) 0,028 

Triglicérides; n(%) 

(≥150 mg/dL) 
51 (77) 60 (85) 46(81) 60 (77) 0,281 

Circunferência  

Abdominal; n(%) 

(Homem > 102 cm/  

Mulher > 88 cm) 

37 (56) 34 (48) 30 (52) 37 (47) 0,757 

Glicemia jejum>110mg/dL 11 (16) 36 (51) 39(68) 37 (47) <0,001 

HAS: hipertensão arterial sistêmica; HDL: High Density Lipoprotein; PAs: pressão arterial 

sistólica, PAd: pressão arterial diastólica 
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Figura 4: Evolução dos percentuais de pacientes com componentes de 

SM ao longo do primeiro ano. (pacientes com SM). 

 

 



Resultados                                                          43 

6.4. SENSIBILIDADE, ESPECIFICIDADE, VALOR PREDITIVO POSITIVO E 

VALOR PREDIDITO NEGATIVO DA DETECÇÃO DE SÍNDROME 

METABÓLICA 

 

A Tabela 6 analisa a sensibilidade, especificidade, razão de probabilidade 

positiva, razão de probabilidade negativa, prevalência, valor preditivo positivo e 

valor preditivo negativo na detecção da SM. Verificamos que os períodos pré-

transplante e mês 3 apresentam uma melhor sensibilidade em relação ao mês 

6 para detecção da ocorrência da síndrome metabólica no 12º mês, porém, o 

mês 6 apresentou melhor especificidade. Além disso, o mês 6 apresentou 

maior valor preditivo positivo (VPP) assim como menor valor preditivo negativo 

(VPN), comparados aos períodos pré-transplante e mês 3. 
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Tabela 6: Sensibilidade, especificidade, razão de probabilidade positiva, razão de probabilidade negativa, prevalência, valor 

preditivo positivo e valor preditivo negativo na detecção de síndrome metabólica no mês 12, em comparação aos períodos pré-Tx e 

meses 3 e 6. 

 Mês 12 

 

Sensibilidade 

(%) 

Especificidade 

(%) 

RPP 

(%) 

RPN 

(%) 

Prevalência 

(%) 

VPP 

(%) 

VPN 

(%) 

 SM + 

(n) 

SM - 

(n) 

 

Pré-tx 
SM + (n) 66 41 25 

52,5 75,2 2,12 0,63 43 62 67 

SM – (n) 113 37 76 

Mês 3 
SM + (n) 70 45 25 

57,7 75,2 2,33 0,56 73 64 70 

SM – (n) 109 33 76 

Mês 6 
SM + (n) 57 43 14 

43,6 86,1 3,14 0,66 64 85 46 

SM – (n) 122 35 87 

SM: síndrome metabólica; RPP: razão de probabilidade positiva; RPN: razão de probabilidade negativa; SM +: síndrome metabólica presente; SM -: síndrome 

metabólica ausente; VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo 
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6.5. FATORES METABÓLICOS NÃO CONTEMPLADOS NO DIAGNÓSTICO 

DE SÍNDROME METABÓLICA  

 

Nas Tabelas 7, 8, 9 e 10 estão descritos os fatores de risco CV clássicos 

e que não são listados como componentes de SM. 

No período pré-transplante, entre os fatores metabólicos não 

contemplados na definição de síndrome metabólica apenas o IMC foi diferente 

entre os pacientes que apresentaram síndrome metabólica e os que não a 

apresentaram.  
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Tabela 7: Fatores metabólicos não contemplados no diagnóstico de 

Síndrome Metabólica (período pré-transplante). 

 Pré-tx  

 SM 

n=66 

Sem SM  

n=113 

p 

IMC kg/m²:  

média (DP) 26,5 (4,7) 22,7 (3,6) 0,009 

Insulinemia µU/mL  

média (DP) 12,4 (9,9) 10,3 (7,4) 0,182 

HOMA-IR 

média (DP) 2,8 (2,3) 2,2 (1,8) 0,226 

Hemoglobina Glicada %; 

média (DP) 5,2 (0,6) 5,1 (0,7) 0,969 

Ácido úrico ng/dL 

média (DP) 6,1 (1,8) 5,2 (1,9) 0,141 

PCR mg/L 

média (DP) 8,5 (13,2) 7,4 (17,3) 0,952 

LDL colesterol mg/dL 

média (DP) 96,1 (35,5) 88,1 (34,7) 0,551 

Colesterol Total mg/dL 

média (DP) 172,42 (42,9) 160,1 (40,0) 0,380 

DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corpórea, HOMA-IR: homeostatic model 

assessment-insulin resistence; LDL: Low Density Lipoprotein; PCR: proteína C 

reativa; SM: síndrome metabólica 
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No período mês 3, a hemoglobina glicada (p<0,001) e proteína C reativa 

(p<0,001) são elevados entre os pacientes que apresentam síndrome 

metabólica com relação àqueles que não a apresentaram.  

Tabela 8: Fatores metabólicos não contemplados no diagnóstico de 

Síndrome Metabólica (Mês 3). 

 Mês 3  

 SM  

n=70 

Sem SM  

n=109 

p 

IMC kg/m²:  

média (DP) 30,9 (4,4) 27,7 (4,5) 0,779 

Insulinemia µU/mL  

média (DP) 13,4 (9,2) 11,1 (7,7) 0,435 

HOMA-IR 

média (DP) 3,4 (2,3) 2,7 (2,4) 0,824 

Hemoglobina Glicada %; 

média (DP) 6,2 (1,9) 5,3 (0,7) <0,001 

Ácido úrico ng/dL 

média (DP) 6,2 (1,7) 5,5 (1,5) 0,452 

PCR mg/L 

média (DP) 9,4 (1,4) 3,0 (4,9) <0,001 

LDL colesterol mg/dL 

média (DP) 101,4 (37,1) 99,9 (34,5) 0,277 

Colesterol Total mg/dL 

média (DP) 180,5 (45,5) 178,9 (39,9) 0,073 

DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corpórea, HOMA-IR: homeostatic model 

assessment-insulin resistence; LDL: Low Density Lipoprotein; PCR: proteína C 

reativa; SM: síndrome metabólica 
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No período mês 6, insulinemia e HOMA-IR são maiores entre os 

pacientes que apresentam síndrome metabólica com relação àqueles que não 

a apresentaram. Embora não estatisticamente significativo, pacientes com SM 

no 6º mês pós-transplante apresentam LDL e colesterol total maiores quando 

comparados aos pacientes sem SM.  

Tabela 9: Fatores metabólicos não contemplados no diagnóstico de 

Síndrome Metabólica (Mês 6). 

 Mês 6  

 SM  

n=57 

Sem SM 

n=122  

p 

IMC kg/m²:  

média (DP) 31,8 ± 4,7 28,49 ± 4,8 0,715 

Insulinemia µU/mL  

média (DP) 19,7 ± 16,6 10,6 ± 6,5 <0,001 

HOMA-IR 

média (DP) 5,3 ± 4,7 2,4 ± 1,6 <0,001 

Hemoglobina Glicada %; 

média (DP) 5,8 ± 0,8 5,4 ± 0,7 0,225 

Ácido úrico ng/dL 

média (DP) 6,1 ± 1,7 5,8 ± 1,6 0,968 

PCR mg/L 

média (DP) 6,3 ± 17,9 5,7 ± 15,3 0,400 

LDL colesterol mg/dL 

média (DP) 99,1± 32,0 91,9 ± 33,0 0,837 

Colesterol Total mg/dL 

média (DP) 183,7 ± 41,2 168,4 ± 37,7 0,274 

DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corpórea, HOMA-IR: homeostatic model 

assessment-insulin resistence; LDL: Low Density Lipoprotein; PCR: proteína C 

reativa;  
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No período mês 12, o IMC, insulinemia, hemoglobina glicada, 

Colesterol total e LDL são mais elevados entre os pacientes com 

síndrome metabólica em relação aqueles que não a apresentaram.  

 

Tabela 10: Fatores metabólicos não contemplados no diagnóstico de 

Síndrome Metabólica (Mês 12). 

 Mês 12  

 SM 

n=78 

Sem SM  

n=101 

p 

IMC kg/m²:  

média (DP) 27,2 ± 3,7 23,8 ± 4,1 0,000 

Insulinemia µU/mL  

média (DP) 16,0 ± 11,1 12,5 ± 10,8 0,04 

HOMA-IR 

média (DP) 4,2 ± 3,2 3,1 ± 4,1 0,06 

Hemoglobina Glicada %; 

média (DP) 6,0 ± 0,9 5,6 ± 0,9 0,000 

Ácido úrico ng/dL 

média (DP) 6,1 ± 1,7 5,7± 1,5 0,112 

PCR mg/L 

média (DP) 5,0 ± 6,3 6,5 ± 18,6 0,498 

LDL colesterol mg/dL 

média (DP) 103,1 ± 35,3 89,9 ± 28,9 0,006 

Colesterol Total mg/dL 

média (DP) 184,9 ± 45,7 166,83 ± 35,7 0,003 

DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corpórea, HOMA-IR: homeostatic 

model assessment-insulin resistence; LDL: Low Density Lipoprotein; PCR: 

proteína C reativa; SM: síndrome metabólica 
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6.6. ANÁLISE DE REGRESSÃO LOGISTICA 

Foi realizada a análise de regressão logística univariada dos 

componentes da síndrome metabólica (HAS, HDL colesterol baixo, triglicérides, 

circunferência abdominal, glicemia de jejum ≥110 mg/dL ou DM) e outros 

fatores metabólicos (IMC, peso, VLDL colesterol, hemoglobina glicada e 

HOMA-IR) nos tempos pré-transplante, mês 03 e mês 06 com a ocorrência de 

SM ao final do primeiro ano. A seguir, todos os componentes estatisticamente 

significantes foram incluídos na análise multivariada. SM foi sempre incluída 

mesmo sem significância estatística. 

A Tabela 11 apresenta os resultados da análise multivariada de cada 

período para os riscos de ocorrência de SM ao final do primeiro ano. 

No período pré-transplante, o HDL baixo eleva em 4 vezes e a cintura 

abdominal aumentada eleva em 3 vezes a chance de ter SM no 12º mês. A 

presença de IMC acima de 25 Kg/m² no período pré-transplante eleva em 26% 

esta chance. A presença de SM no período pré-transplante não foi fator 

significativo.  

No 3º mês, a presença de obesidade eleva em 4 vezes, a glicemia em 

jejum aumentada eleva em 3 vezes e a presença de HDL baixo em 2,5 vezes a 

chance de ter SM no 12º mês. Novamente, a presença de SM no 6º mês não 

foi fator significativo.  

No 6º mês, a presença de SM foi o fator mais relevante para predizer SM 

no 12º mês aumentando em 4 vezes a chance de SM. A presença de HDL 

baixo no 6º mês pós-transplante também aumentou esta chance em 2 vezes.  
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Tabela 11: Regressão logística multivariada dos componentes da SM e fatores 

metabólicos nos períodos pré-transplante, Mês 3 e Mês 6. 

 Pré 

transplante 

p Mês 3 p Mês 6 p 

Presença de SM,  

OR (IC) 
    3,92 (1,71 – 9,03) 0,001 

HDL colesterol  

baixo, 

OR (IC) 

4,45 (1,89 – 10,51) 0,001 2,52 (1,15 – 5,50) 0,021 2,11 (0,95 – 4,68) 0,067 

       

CA 

 OR (IC) 
3,14 (1,03 – 9,56) 0,044     

       

Glicemia de jejum  

≥ 110 mg;dL 

OR (IC) 

  2,89 (1,19 – 6,98) 0,019   

       

IMC,  

OR (IC) 
1,26 (1,12 – 1,43) 0,000   1,16 (1,06 – 1,26) 0,001 

       

Obesidade,  

OR (IC) 

 

  4,24 (1,16 – 15,43) 0,028   

VLDL colesterol 

aumentado  

OR (IC) 

 

  1,06 (1,02 – 1,10) 0,004   

CA: circunferência abdominal; IMC: índice de massa corpórea, HAS: hipertensão arterial sistêmica; 

HDL: High Density Lipoprotein; HOMA-IR: homeostatic model assessment-insulin resistence; OR: 

Odds Ratio, VLDL: Very Low Density Lipoprotein. 
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6.7 CORRELAÇÃO ENTRE IMC E CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL. 

Uma vez que a maioria dos centros transplantadores parece não medir 

regularmente a circunferência abdominal mas têm à disposição o IMC, 

avaliamos a correlação entre estes dois parâmetros. 

A Figura 5 mostra as correlações entre o IMC e medida da circunferência 

abdominal nos tempos pré-transplante, mês 3, mês 6 e mês 12.  

Em todos os períodos verificamos uma correlação mediana entre IMC e 

medida da circunferência abdominal com coeficiente de correlação de 

Spearman nos períodos pré-transplante, mês 3, mês 6 e mês 12 de r²=0,571; 

0,562; 0,4840; 0,599, respectivamente. (Figura 5) 
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Figura 05: Correlação entre o índice de massa corpórea e medida da 

circunferência abdominal: 5a. pré-transplante, 5b mês 3, 5c mês 6 e 5d mês 

12. 

5c 

5d 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISCUSSÃO 
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Neste estudo demonstramos que o diagnóstico de SM pode ser 

antecipado. Pacientes diagnosticados com SM já no 6º mês após o transplante 

tem grande chance de permanecerem com este diagnóstico no final do primeiro 

ano. 

A ocorrência precoce de outros distúrbios metabólicos, não contemplados 

como componentes de SM não contribuíram para antecipar o diagnóstico de 

SM ao final do 1º ano. 

O grupo de pacientes avaliados neste estudo consistiu de adultos, a 

maioria eutrófica ou de baixo peso. Mesmo assim, a prevalência de SM foi 

elevada.  

Courivaund e colaboradores estudaram uma população semelhante com 

média de idade de 46 anos ao transplantar e IMC médio de 23,5 kg/m² 

elevando-se para 24,6 kg/m² após 12 meses do transplante renal 34. Ozdemir e 

colaboradores estudaram uma população mais jovem, com média de idade de 

30 anos, e encontrou o IMC médio de 23,8 kg/m² 93. Ducloux e colaboradores 

avaliaram uma população com média de idade de 45 anos e IMC ao 

transplantar de 23,4 kg/m² (92). Como isto, verificamos que dados encontrados 

em diversos estudos são semelhantes aos encontrados na população avaliada 

neste estudo. Estes autores encontraram uma prevalência de SM de 32%, 

28,6% e 32%, respectivamente 34, 92, 93.  

Nossa população estudada é semelhante à população transplantada 

brasileira exceto pela exclusão de diabéticos diagnosticados pré-transplante, 

56% dos pacientes foram submetidos a transplante renal com doador falecido, 

diferenciando-se do perfil de pacientes transplantados no Brasil que consiste 

em aproximadamente 80% de receptores de doadores falecidos 104.  

Da mesma forma, os imunossupressores utilizados neste estudo 

representam o perfil de pacientes transplantados neste serviço e no resto do 

mundo 105. Assim, parece-nos que os resultados aqui obtidos podem refletir o 

que ocorre na população transplantada no Brasil e em muitos centros do 

mundo. 
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Conforme os critérios da NCEP-ATP III, a prevalência de SM na 

população adulta norte-americana foi de 34,5% 98. Entre a população portadora 

de doença renal crônica norte-americana, Chen e colaboradores encontraram 

uma prevalência de SM de 21,1% 106. 

Quando avaliada a prevalência de SM em receptores de transplante renal, 

Courivaud e colaboradores 34, obtiveram a prevalência de SM de 20% no 

período pré-transplante e 32% no 12ª mês após o transplante renal, revelando 

uma menor prevalência em relação a encontrada neste estudo que variou de 

37% no período pré-transplante a 44% no 12º pós transplante. Esta mesma 

análise foi realizada por Ozdemir e colaboradores e foi encontrada uma 

prevalência de 10,7% no período pré-transplante e 28,6% 12 meses após o 

transplante renal 93. Faenza e colaboradores avaliaram prospectivamente uma 

casuística de 298 receptores de transplante renal e encontraram uma 

prevalência de SM de 16,7% ao final do primeiro ano 94.  

Os motivos da diferença na prevalência deste estudo e nos acima 

descritos podem ser atribuídas ao tipo de estudo conduzido, tempo de 

avaliação pós-transplante assim como particularidades populacionais 

apresentadas em relação aos componentes da SM em cada estudo 35, 107.  

Quando avaliamos qual período após o transplante pode predizer a 

prevalência de SM no primeiro ano encontramos que o 6º mês, por todas as 

análises aqui feitas, o período em que se pode predizer que pacientes com SM 

terão grande chance de ser classificados com SM ao final do primeiro ano. 

Sendo assim, devem iniciar o aconselhamento dietético, atividade física e o 

tratamento antecipando em 6 meses esta terapia. 

Ao avaliar isoladamente os fatores que compõem o diagnóstico de 

síndrome metabólica, verificamos que houve uma diminuição do número de 

pacientes que apresentam HDL baixo e um aumento de pacientes que 

apresentam elevação da glicemia de jejum. Atribuímos tal achado ao uso de 

inibidores de calcineurina que são drogas que por serem tóxicas as ilhotas 

pancreáticas e predispõem os pacientes ao desenvolvimento de DMPT (58). Os 

demais fatores que compõem o diagnóstico de síndrome metabólica 
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permaneceram estáveis nos períodos analisados.  

Embora a sensibilidade para predizer SM não tenha sido elevada, a 

especificidade foi maior assim como o VPP. Para se iniciar precocemente um 

tratamento é necessário especificidade e VPP elevado. Do mesmo modo, a 

análise de regressão logística revelou que somente no 6º mês a presença de 

SM apresenta na análise multivariada maior chance de SM no 12º mês. 

Infelizmente, não encontramos na literatura outros estudos que fizessem 

este mesmo tipo de análise para comparação com nossos resultados.  

Esta antecipação no diagnóstico de SM tem muito sentido em termos de 

que neste período pós transplante o paciente ainda está sendo acompanhado 

mais frequentemente pelo centro transplantador que pode monitorar sua 

adesão ao tratamento. 

Em análise comparativa dos fatores metabólicos não contemplados no 

diagnóstico de síndrome metabólica verificamos uma diferença apenas no IMC 

entre os pacientes com SM em relação àqueles que não a apresentavam no 

período pré-transplante. Na análise realizada no 6º mês após o transplante 

verificamos que a insulinemia e o índice HOMA-IR apresentou diferente entre 

os pacientes que apresentavam SM em relação àqueles que não a 

apresentavam. No entanto, a resistência a insulina nesta população parece 

estar representada pelo achado de glicemia > 110 ng/ml já acolhida na 

definição aqui usada neste estudo. Ozdemir e colaboradores realizaram uma 

análise semelhante em 112 receptores de transplante renal porém não 

encontraram diferença estatística destes componentes nesta população 93.  

Outro aspecto de nosso estudo foi a incidência de 13% DMPT 

encontrada. 

Razeghi e colaboradores 61 em estudo com 109 receptores de transplante 

identificaram uma incidência de DMPT de 27% em uma população semelhante 

á nossa enquanto Dermici e colaboradores 60, em 555 pacientes, encontraram 

uma incidência de DMPT de 18,3%.  

A diferença de incidências provavelmente se deve ao nosso estrito critério 
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de inclusão. Em outro estudo realizado em nosso centro que avaliou a 

dinâmica do metabolismo da glicose em 84 pacientes não obesos, sob terapia 

com inibidores de calcineurina, a incidência de DMPT encontrada foi de 24% 

ao fim do 6º mês pós transplante 62.  

Finalmente, e diferentemente dos demais estudos em SM em 

transplantados renais, tivemos o cuidado de efetivamente medir a CA e não 

simplesmente estimá-la pelo IMC.  

O índice de massa corpórea foi utilizado em diversos estudos em 

substituição da medida da CA. No entanto, como a maioria dos centros 

transplantadores possivelmente não mensura a CA regularmente achamos que 

uma análise da correlação entre IMC e CA seria prudente para podermos ou 

não aceitar ou abandonar esta política. 

Verificamos uma correlação mediana em todos os períodos analisados 

porém devemos considerar que IMC similares podem apresentar teor de 

gordura visceral dispares sendo esta associada a elevado risco metabólico (108). 

Por tanto não parece adequado utilizar este parâmetro em substituição a 

medida de circunferência abdominal.  

Estudos recentes tem demonstrado novos marcadores inflamatórios como 

adiponectina (vifastina, resistina, apelina, quemerina e omentina) podem 

contribuir na detecção precoce do estado inflamatório por serem expressos 

pelo tecido adiposo visceral 109.  

Uma das limitações deste estudo consiste em se tratar de um estudo que 

avaliou os pacientes em curto período de tempo de seguimento pós-transplante 

(12 meses), e não se pode analisar quais componentes da SM impactam nas 

sobrevidas do paciente e do enxerto. Estudos que realizaram esta análise o 

fizeram em casuísticas de pacientes com média de acompanhamento pós 

transplante de 4 anos 36, 110.  

Desta forma, pretendemos acompanhar esta coorte de pacientes por um 

longo período de tempo para que se possa realizar análises posteriores em 

relação a incidência de eventos CV e as sobrevidas de paciente e enxerto.  
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Antecipar o diagnóstico de SM em relação aos 12 meses é factível, sendo 

o período de 6 meses após o transplante renal o mais adequado. 

A prevalência da SM nos períodos pré-transplante, mês 3, mês 06 e mês 

12 foi de 37%, 39%, 32% e 44%, respectivamente. 

Os componentes da SM, HAS, triglicérides aumentados e circunferência 

abdominal aumentada não variaram durante o período analisado, 

diferentemente do HDL colesterol baixo e glicemia de jejum alterada que 

apresentou elevação de sua prevalência neste mesmo período.  

Dentre os fatores metabólicos não pertencentes à definição de SM, a 

análise entre portadores de SM e os que não a possui são específicas para 

período pré-transplante e cada período pós-transplante.  

Fatores metabólicos não pertencentes à definição de SM não auxiliaram 

para predizer a sua ocorrência no 12º mês pós transplante.  

A importância da avaliação precoce dos pacientes receptores de 

transplante renal visando a detecção precoce da SM assim como a prevenção 

da obesidade, controle glicêmico e metabólico consistem em fatores relevantes 

na prevenção da síndrome metabólica no período pós-transplante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:.................................................................................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .......................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

________________________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Avaliação da prevalência de síndrome metabólica em pacientes 
transplantados renais.    

PESQUISADOR : Prof. Dr. Elias David-Neto 

CARGO/FUNÇÃO: Supervisor de Equipe                INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº .33.336 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto Central – Unidade de Transplante Renal – Divisão de Clínica Urológica                 
          Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 – 7º Andar – sala 7036 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO x  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s): Essas informações estão sendo fornecidas para 

sua participação voluntária neste estudo, que visa verificar quantos pacientes 

transplantados renais apresentam síndrome metabólica que são alterações nos 

exames de sangue como aumento de colesterol ruim e diminuição do colesterol bom, 

pressão alta, aumento de açúcar no sangue e obesidade, e quantos pacientes 

apresentarão diabetes melittus após o transplante renal.   

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e 

identificação dos que forem experimentais e não rotineiros. Na visita de avaliação 

pediremos que o senhor(a) assine este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

depois de ter sido explicado todos os detalhes da pesquisa e o senhor(a) já tiver lido 

estas informações.  Nesta ocasião será realizada a medida de pressão arterial, 

verificado peso, altura e medida da cintura e quadril, coleta de sangue e 

preenchimento de questionário para avaliar sua saúde. Estes procedimentos também 

serão realizados com seis e doze meses após o transplante renal.  

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – Serão realizadas 

coletas de sangue. A verificação da pressão arterial será realizada no braço 

contralateral a fístula arterio-venosa, caso possua. A medida de peso, altura, cintura e 

quadril serão realizadas conforme a rotina. O preenchimento dos questionários serão 

realizados com auxilio de entrevistador, caso tenha dificuldades.  

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3. 

Um dos desconfortos é a picada de agulha para colher o sangue que pode causar dor, 

hematoma (mancha roxa), inchaço e, raramente, infecção local porém o risco é 

mínimo. Os outros procedimentos não causam desconfortos.  

5 – Benefícios para o participante: O beneficio para o senhor(a) é descobrirmos se 

existe alterações nos exames de sangue que podem levar a risco de infarto, derrame 

ou problemas no coração e verificar como está sua saúde.  Os resultados dos exames 

da pesquisa serão fornecidos ao senhor para que o seu médico veja e modifique seus 

medicamentos caso ache necessário.  

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 

paciente pode optar neste estudo não haverá procedimentos alternativos.  
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7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é o Dr Elias David Neto que pode ser encontrado no endereço 

Av Dr Enéas de Carvalho Aguiar, 255  Telefone(s) 2661-8089 Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-

6442 ramais 16, 17, 18 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição; 

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum 

paciente; 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 

quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores; 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação.  

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa. 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo” Avaliação da prevalência de síndrome 

metabólica em pacientes transplantados renais.” 

Eu discuti com o Dr. Elias David Neto sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos 

a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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