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EDITORIAL

Volemia e transplante renal
Volemia and kidney transplantation

O transplante renal é considerado o tratamento de escolha da insuﬁciência renal crônica terminal, apresentando
maior sobrevida que a terapia dialítica.1 O Brasil é o segundo
país do mundo em número absoluto de transplantes de rim,
atrás apenas dos EUA, porém ocupa a trigésima posição
em número de transplantes por milhão de habitantes. Em
2019, foram realizados no país mais de seis mil transplantes
renais, a maioria proveniente de doadores falecidos. Apesar
do número de procedimentos ser expressivo, a demanda brasileira é crescente, sendo que em dezembro do referido ano,
mais de 25 mil pacientes aguardavam em lista de espera.
Nas últimas décadas, os avanços das terapias imunossupressoras e dos cuidados clínico-cirúrgicos, resultaram em
aumento da sobrevida do enxerto, porém a incidência de
disfunção do enxerto permaneceu estável, o que é atribuído
ao crescente uso de órgãos marginais.
O manejo hemodinâmico otimizado no período intraoperatório do transplante renal é associado a melhor sobrevida
do órgão transplantado. Os pacientes com insuﬁciência
renal crônica terminal tendem a oscilar entre os extremos da volemia, havendo uma faixa terapêutica estreita
para a reposição volêmica. Enquanto a hipovolemia agrava
a perfusão do enxerto renal, a hipervolemia pode provocar complicações relacionadas a sobrecarga volêmica. A
reposição volêmica adequada reduz complicações perioperatórias, entretanto, não existe consenso em relação à
estratégia hemodinâmica ideal.2
A estratégia volêmica tradicionalmente adotada consiste na infusão liberal de cristaloides guiada por medidas
de Pressão Venosa Central (PVC) e Pressão Arterial Média
(PAM). Os grandes volumes administrados pretendem preservar o ﬂuxo sanguíneo renal, uma vez que os mecanismos de
autorregulação do órgão desnervado estão comprometidos
e valores de PAM acima de 80 mmHg são associados a menor
incidência de necrose tubular aguda e disfunção precoce do
enxerto.3
No ﬁnal da década de 1980, Shoemaker et al. introduziram o conceito de supra otimização cardiovascular guiada

por metas hemodinâmicas que, inicialmente, foi associado
a maior sobrevida em pacientes de alto risco.4 Esse conceito
foi aprimorado e avaliado por estudos clínicos ao longo de
décadas, originando o conceito da Terapia Guiada por Metas
Hemodinâmicas (TGMH).5
O emprego da TGMH na prática clínica envolve a adoção
de um protocolo com base na interpretação de variáveis
hemodinâmicas e na administração de ﬂuidos e drogas vasoativas, em diferentes associações. Os protocolos de TGMH
variam em relação ao tipo de ﬂuido administrado (cristaloides e/ou coloides), às classes de drogas vasoativas
empregadas (vasopressores e/ou ionotrópicos) e às variáveis
hemodinâmicas utilizadas, obtidas por diferentes monitores
cardiovasculares, como o doppler esofágico, a bioimpedância e os monitores de débito cardíaco, calibrados ou não.5
Os índices estáticos da pré-carga cardíaca, como a Pressão de Oclusão da Artéria Pulmonar (POAP), a PVC e o volume
diastólico ﬁnal global obtido pela termodiluição transpulmonar, não são capazes de predizer a volemia adequadamente.
As medidas dinâmicas da pré-carga, como a Variação da
Pressão de Pulso (VPP) e a Variação do Volume Sistólico
(VVS), são capazes de predizer a ﬂuidorresponsividade por
meio da análise da interação cardiopulmonar deﬂagrada
pela ventilação com pressão positiva, ou seja, são como
testes da curva de Frank-Starling a beira-leito.6,7
A medida da VPP é o índice dinâmico utilizado com
maior frequência, apresentando excelente sensibilidade e
especiﬁcidade quando abaixo de 9% e acima de 12%.7 Entretanto, valores intermediários apresentam menor acurácia
na predição da volemia. Vale ressaltar que as limitações
à sua utilização devem ser respeitadas, uma vez que seu
valor preditivo depende da correta interpretação. Portanto, essa medida não deve ser adotada nas seguintes
situações: ventilação espontânea, arritmias cardíacas, baixa
complacência pulmonar, volume corrente menor que 8
mL/Kg, hipertensão intra-abdominal e falência de ventrículo
direito.8
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O manejo anestésico das cirurgias de grande porte pretende reduzir riscos e otimizar desfechos. Portanto, a TGMH
vem sendo utilizada com o objetivo de reduzir a morbimortalidade no perioperatório.7 Entretanto, os protocolos de
TGMH são heterogêneos e o benefício clínico dessa estratégia ainda é controverso. Enquanto algumas meta-análises
demonstram que a TGMH melhora a perfusão renal e reduz
a morbimortalidade em cirurgias de grande porte,9,10 outras
sugerem que o seu benefício é apenas marginal.11
Nesta edição 70(3) da BJAN, De Cassai A et al. avaliaram,
por meio de estudo prospectivo e randomizado, a performance da TGMH no perioperatório de transplante renal de
doador falecido. A estratégia volêmica guiada pela medida
da VPP foi comparada à tradicional (10 mL.Kg-1 .h-1 ), com
resultados semelhantes em relação ao débito urinário ao
ﬁnal da cirurgia.12
A TGMH no contexto do transplante renal foi avaliada
principalmente por estudos observacionais, como por exemplo, os trabalhos de Toyoda et al.13 e Chin, J-H et al.,14
que demonstraram que a VVS é capaz de predizer a volemia
durante o transplante renal. Estudos clínicos prospectivos analisaram a VVS como parte do protocolo da TGMH,
obtendo resultados semelhantes à terapia convencional.15 A
maioria dos estudos abordam a eﬁcácia da TGMH nos transplantes com doador vivo, uma vez que o tempo de isquemia
fria e a qualidade do enxerto renal podem interferir na resposta hemodinâmica do paciente, atuando como variável de
confusão na avaliação do desfecho.
Os pacientes submetidos a transplante renal apresentam
alterações ﬁsiopatológicas decorrentes da IRC que podem
interferir nas medidas hemodinâmicas em que a TGMH
é baseada. A presença de fístula arteriovenosa provoca
aumento da massa ventricular esquerda, do ﬂuxo sanguíneo pulmonar e do débito cardíaco, o que pode interferir
no cálculo estimado do volume sistólico.16 Ademais, o endurecimento e o remodelamento precoce do sistema arterial
nesses pacientes podem inﬂuenciar a medida estimada do VS
e afetar a medida da VPP, uma vez que altera a velocidade
da propagação da onda de pulso.17
A disfunção do enxerto, cujo conceito é variável, pode
não ser o melhor desfecho para avaliar a efetividade
da TGMH, uma vez que fatores associados ao doador,
ao receptor e à preservação do órgão interferem na sua
incidência.18 A otimização hemodinâmica perioperatória
reduz a incidência da hipoperfusão renal, que é apenas
uma das causas associadas ao não funcionamento do rim
transplantado. A oligúria perioperatória é uma resposta
ﬁsiológica ao estresse cirúrgico, não sendo preditor da
ﬂuido responsividade ou da função renal, como demonstrado por Eriksen e colaboradores em modelo porcino de
transplante renal; portanto, o débito urinário pode não
ser um desfecho adequado para avaliar a efetividade da
TGMH.19
A TGMH é uma estratégia de otimização individualizada cujo impacto na atenuação da mortalidade cirúrgica
ainda é controverso. A utilização dessa estratégia durante
o transplante renal encontra desaﬁos relacionados às
adaptações cardiovasculares próprias da doença renal
crônica, que podem afetar a acurácia das medidas hemodinâmicas que guiam a ressuscitação volêmica desses
pacientes.
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O papel da TGMH no transplante renal ainda não está
estabelecido, sendo necessários estudos clínicos bem
delineados para determinar a sua inﬂuência na disfunção do
enxerto e na incidência de complicações pós-operatórias.
O expressivo número de transplantes renais no Brasil pode
permitir a formação de uma rede de pesquisa para viabilizar
a realização de estudos multicêntricos com poder suﬁciente
para gerar conclusões robustas sobre o tema.
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