Transplante combinado fígado e rim em receptor HIV e ANTI - HCV positivos: um
relato de caso
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PALAVRAS-CHAVE
Transplante de fígado. HIV. Hepatite Crônica
A paciente passou 50 dias em lista de espera pelos órgãos e o transplante renal com órgão de doador falecido ocorreu em julho de 2019. Na avaliação prétransplante, apresentava reatividade contra painel de 0% em classe I e II (single antigen beads) e MICA positivo pelo método Luminex®. Não

INTRODUÇÃO

apresentava anticorpos dirigidos a antígenos HLA do doador. A prova cruzada foi negativa por linfotoxicidade dependente de complemento e por
citometria de fluxo. O transplante foi realizado em 7 horas e 25 minutos, com implantação do enxerto hepático realizada pela técnica de "piggyback" e o
enxerto renal foi implantado retroperitonealmente, através da incisão de Gibson, utilizando-se stent ureteral “Duplo J”. Não houve intercorrências e

Historicamente, o vírus da imunodeficiência humana (HIV) foi visto como uma contraindicação aos transplantes de órgãos sólidos devido a preocupações com infecções oportunistas
relacionadas à imunossupressão e a redução da sobrevida. No entanto, com a evolução das terapias antirretrovirais e os avanços da morbidade e mortalidade associadas ao HIV, os
pacientes infectados passaram a ser candidatos aos transplantes.1

obteve-se boa perfusão imediata dos enxertos. Não foi necessária a utilização de hemocomponetes alogênicos.
Paciente foi extubada ainda no centro cirúrgico, hemodinamicamente estável e apresentando diurese efetiva (100mL em duas horas). A
imunossupressão, iniciada no pós-operatório imediato foi feita com Metilprednisolona 500 mg e Micofelonato sódico (MFS) 720mg duas vezes ao dia, a

Atualmente, embora ainda não seja uma prática corriqueira em todos os centros, não é incomum que pacientes HIV positivos recebam transplantes de órgãos. Contudo,

dose que foi mantida até a alta hospitalar. No primeiro dia de pós-operatório (PO) a dose de Metilprednisolona (MPL) foi escalonada para 250mg, no

não foi encontrado, na literatura, nenhum caso de transplante combinado de fígado e rim em paciente HIV e HCV (Hepatite C Vírus) positivos. Neste relato, apresentamos a

segundo dia de PO para 125mg e então suspensa. No terceiro dia de PO, foi iniciada a Prednisona 40mg e Tacrolimus 4mg, duas vezes ao dia. Foi

experiência inicial do Hospital Angelina Caron com transplante hepático e renal simultâneo em receptor com HIV e HCV positivos.

reintroduzida a medicação antirretroviral no sétimo dia de PO.
A paciente evoluiu com diurese imediata, manteve níveis elevados ainda de ureia e creatinina, mas com progressiva diminuição durante o

OBJETIVO

internamento, como é possível ver na figura 1. Não houve indicação de suporte dialítico. Foram 15 dias de internamento, sendo 6 dias em Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI), sem intercorrências.

O acompanhamento ambulatorial foi feito de forma semanal nos dois primeiros meses, quinzenal até o quarto mês e mensal a partir de então.
A profilaxia de doenças oportunistas foi realizada a partir do protocolo padrão do serviço. A Paciente utilizou Sulfametoxazol +Trimetoprim
Este relato irá apresentar um caso dentro do Hospital Angelina Caron (em Campina Grande do Sul, Paraná) com a experiência inicial de transplante hepático e renal simultâneo em
receptor com HIV e HCV positivos.

400/80 mg via oral, uma vez ao dia, por seis meses para prevenção de Pneumocystis jiroveci, Nistatina 100.000UI por 21 dias para profilaxia de Candida
spp e Ivermectina 200μg/Kg/dia, via oral, uma vez ao dia, por dois dias para profilaxia de Strongyloides stercoralis.
Durante o acompanhamento dos seis primeiros meses, a paciente apresentou boa evolução clínica e laboratorial, sem intercorrências ou

O CASO
Paciente branca, 49 anos, portadora de infecção pelo HIV, há 13 anos, em tratamento com Terapia Antirretroviral (TARV), e diagnosticada com cirrose hepática por Hepatite C e
doença renal crônica atribuída a doença policística renal autossômica dominante há 10 anos, em regime de hemodiálise três vezes por semana. No momento da avaliação, apresentava
carga viral indetectável e contagem de células CD4 330 células/mm3 e cura espontânea da hepatite C crônica. Em seu histórico de eventos imunogênicos, havia três gestações e não
fora submetida a transplante prévio ou transfusões sanguíneas. A paciente não possui nenhuma alergia, diabetes ou hipertensão. Nega tabagismo e etilismo. A função renal prétransplante possuía uma taxa de filtração glomerular calculada pela fórmula de CKD-EPI de 6.8 ml/min/1.73 m2 e a paciente encontrava-se anúrica. A função hepática prétransplante possuia MELD sódio ( Model for End-Stage Liver Disease ) calculado de 21 e a paciente era considerada Child B. Na análise social, a paciente apresentava apoio familiar,
boa condição financeira e grau de adesão ao tratamento avaliado em 100%.

necessidades de internamentos, os PCR para HIV e HEP C mantiveram-se indetectáveis. Não foi registrada acometimento por nenhuma doença
oportunista e a medicação antirretroviral não precisou de ajuste após o transplante.

DISCUSSÃO
Roland et al. demonstrou sobrevida aceitável a curto prazo e nenhum risco aumentado de infecção pelo HIV após transplante hepático em
receptores HIV positivos.2 Por outro lado, os resultados em receptores de transplante de fígado infectados pelo HIV com hepatite C são geralmente
piores do que aqueles sem o vírus C. Estudos demonstram uma taxa acelerada de fibrose hepática e a taxa de complicações da cirrose são maiores em
comparação com pacientes infectados pelo HCV sem HIV3,4. A Hepatite C é considerada, então, uma indicação complexa para o transplante hepático em
pacientes infectados pelo HIV.5 A coinfecção HCV/HIV também tem grande influência no enxerto renal. Há evidências de que receptores de transplante
renal infectados pelo HCV têm risco significativamente maior de proteinúria e nefropatia crônica do enxerto.6
A doença renal frequentemente coexiste com a hepática terminal, situação que torna o manejo dos pacientes ainda mais complexo, pois a
presença de lesão renal pode afetar fortemente o prognóstico antes e depois do transplante hepático. A recuperação da função renal é difícil de ser
prevista após transplante de fígado e as indicações para o transplante combinado ainda são bastantes discutidas.7,8 No entanto, foi relatado que, pelo
menos, 20% dos pacientes submetidos ao transplante hepático demonstram algum grau de comprometimento renal e, dentre eles, 2% seriam beneficiados

por um transplante combinado fígado-rim9.

CONCLUSÃO
Conclui-se que o transplante combinado de fígado e rim pode ser considerada uma terapia aceitável e segura em receptores HIV positivos com cirrose
ocasionada por Hepatite C quando cuidadosamente selecionados. O seguimento da paciente deve ser rigorosamente acompanhado para identificar
possíveis particularidades desse caso a longo prazo.
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