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RESUMO 
Rebelo R N S.  Intervenções Educativas e Medicamentosas para Controle Pressórico 
em Transplantados Renais Baseadas no uso da Monitorização Ambulatorial da 
Pressão Arterial 
Hipertensão arterial (HA) no pós-transplante renal (TXR) se correlaciona com piores 
desfechos cardiovasculares e renais, com perda de função renal, diminuição da 
sobrevida do enxerto e maior mortalidade. Receptores de TXR apresentam valores 
discrepantes de pressão arterial (PA) quando ela é obtida em consultório ou por 
metodologias sistematizadas como a Monitorização Ambulatorial da PA (MAPA), com 
prevalências significantes de ausência de descenso noturno ou hipertensão noturna, 
hipertensão do avental branco (HAAB) e hipertensão mascarada (HAM). O objetivo 
do presente estudo foi comparar as medidas de PA de consultório e da MAPA pré e 
pós-intervenção após medidas educativas e terapêuticas para controle pressórico de 
transplantados renais provenientes do ambulatório de TXR de um hospital de ensino. 
Trata-se de estudo quantitativo, observacional, de coorte prospectivo e interventivo. 
Foram incluídos 33 pacientes adultos, 46,8 anos de média de idade, hipertensos, não 
diabéticos, sendo 53,8% com órgãos de doadores falecidos. Os instrumentos de 
coleta de dados foram um questionário sociodemográfico e clínico; e consultas de 
rotina, com 2, 4 e 6 meses, para realização da medida sistematizada da PA de 
consultório, prescrição de mudanças no estilo de vida (MEV), além de ajustes 
medicamentosos de acordo com a MAPA de 24 horas. Ao final de 6 meses, o exame 
foi repetido nos 26 pacientes que permaneceram no estudo. O teste t de Student 
pareado foi aplicado para verificar a possível diferença entre a avaliação inicial e 
demais avaliações. O impacto das MEV, percepção de sintomas e avaliação médica 
foram avaliados por meio de teste t de Student para indicadores de PA e exato de 
Fisher para demais comparações entre variáveis categóricas. Observou-se que, para 
valores sistólicos e diastólicos, a avaliação ambulatorial apresenta valores médios 
superiores aos resultados obtidos pelo exame de MAPA (p<0,05), pois indicavam que 
4 em cada 10 pacientes exibiam curva pressórica anormal, com alta prevalência de 
HAAB (46,1%), e mais de 90% dos participantes do estudo não apresentaram 
descenso noturno no período basal. As mudanças relacionadas a ajustes de 
medicação associadas a MEV foram as mais prevalentes, correspondendo à 88% das 
intervenções propostas, 8% necessitaram somente de orientações quanto a MEV, e 
apenas 4% dos participantes não necessitaram de medidas interventivas. Em 
comparação com os valores de PA diastólica ambulatorial na avaliação inicial, 
observou-se redução significativa desse indicador 6 meses após o início do 
seguimento (p = 0,040), mas não se obteve o mesmo resultado com a MAPA. Houve 
maior adesão à proposição de alteração da dieta (69,3%) em relação à atividade física 
(34,6%). A alteração da dieta esteve associada com redução média significante das 
PA sistólicas médias, em vigília e no sono pela MAPA, enquanto pessoas que não 
readequaram hábitos alimentares apresentaram aumento destes indicadores. Assim, 
foi possível verificar a alta prevalência de HA, diagnosticar os diferentes fenótipos de 
HA pela MAPA e implementar medidas de tratamento clínico comportamental e 
medicamentoso individualizado, que se mostraram eficazes após 6 meses de 
seguimento e, possivelmente ainda mais significantes com maiores tamanho amostral 
e tempo de seguimento, demonstrando a importância da MAPA como ferramenta de 
acompanhamento da PA em transplantados renais.  
Palavras-chave: Transplante de Rim, Hipertensão, Educação de Pacientes como 
Assunto, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, Conduta do Tratamento 
Medicamentoso/ED, Estilo de Vida Saudável. 





 

 

ABSTRACT 
Rebelo R N S. Educational and Drug Interventions for Blood Pressure Control in 
Kidney Transplant Recipients based on Ambulatory Blood Pressure Monitoring. 
Arterial hypertension (AH) after kidney transplant (AKT) is correlated with severe 
cardiovascular and renal outcomes, such as kidney function loss, decreased graft 
survival, and high mortality rates. Manual office blood pressure (MOBP) values of 
kidney transplant recipients (KTR) are usually different from those obtained by 
systematic methodologies like Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM). 
Additionally, there is a significant prevalence of nocturnal non-dipping and blood 
pressure, white coat hypertension (WCH), and masked hypertension (MH). The goal 
of the present study was to evaluate the influence of educational and therapeutic 
actions on blood pressure control in KTR. The evaluation was performed by comparing 
pre-and post-intervention MOBP and ABPM measurements of individuals from the 
AKT outpatient clinic of a teaching hospital. It is an experimental, observational, 
prospective, and interventional cohort study. We included 33 adult patients with an 
average age of 46.8 years, hypertensive and non-diabetic. 53.8% of the study group 
had received organs from deceased donors. Data collection tools included a 
sociodemographic and clinical survey, three routine medical appointments at 2, 4, and 
6 months to collect the standardized blood pressure measurement, and a lifestyle 
changes (LC) program. Additionally, the drugs were adjusted according to the 24 hours 
ABPM results. After 6 months, the test was repeated for the 26 patients who remained 
in the study. A paired t-test was used to evaluate the difference between the initial and 
the three follow-up evaluations. The impact of LC, the perception of symptoms, and 
the clinical assessment were evaluated using Student's t-test for BP indicators, and 
Fisher's exact test was used for the remaining comparisons between categorical 
variables. We observed that the ambulatory evaluation presents mean values higher 
than those obtained by the ABPM test (p<0.05) for systolic and diastolic values. ABPM 
results indicated that 4 out of 10 patients had an abnormal pressure curve, with a high 
prevalence of WCH (46.1%), and more than 90% of the participants did not show 
nocturnal dipping. The association of drug adjustments and LC was the most prevalent 
intervention was, comprising 88% of the proposed interventions; 8% of the patients 
required only LC guidelines and only 4% of the participants did not require any 
interventional action. The ambulatory diastolic BP values significantly decreased after 
6 months of follow-up (p = 0.040). However, this good result was not repeated for 
ABPM. Patients were more likely to follow the diet changing program (69,3%) than the 
physical activity program (34.6%). Dietary change was associated with a significant 
reduction of mean systolic BP, measured by ABPM while awake and asleep. Patients 
who did not change their dietary habits showed an increase in this indicator. Hence, 
the study allowed us to verify the high prevalence of AH, diagnose the different AH 
phenotypes using ABPM, and implement personalized actions addressing clinical, 
behavioral, and drug-related aspects. These actions proved to be effective after a 6-
moths follow-up. The actions could be more effective in larger sample size and with a 
longer follow-up. The results show the importance of ABPM as a strategy for BP follow-
up in KTR. 
 
Key words: Kidney Transplantation, Hypertension, Patient Education as a Topic, 
Ambulatory Blood Pressure Monitoring, Medication/ED Treatment Management, 
Healthy Lifestyle
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1.INTRODUÇÃO – HIPERTENSÃO ARTERIAL  
 

A Hipertensão Arterial (HA) é caracterizada como uma doença crônica não 

transmissível (DCNT), definida por elevação persistente da pressão arterial (PA), com 

Pressão Sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg e/ou Pressão Diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg, 

utilizando-se de técnica correta, em pelo menos duas ocasiões distintas sem o uso de 

medicações anti-hipertensivas. 1  

É classicamente caracterizada como o principal fator de risco para o 

desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares (DCV), Doença Renal Crônica (DRC) 

e morte. 2,3 

 
1 1 Hipertensão arterial no transplante renal 

 

Segundo o Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) 2021, 

considera-se hipertensão arterial (HA) no transplante renal (TXR) quando a pressão 

arterial (PA) é superior a 130/80 mmHg.4 

No entanto, a maioria dos Guidelines e Posicionamentos nacionais ou 

internacionais se abstém de definir metas, pois há carência de evidências científicas 

robustas que corroborem uma recomendação explícita. 

A classificação prognóstica do paciente transplantado renal, de acordo com o 

rítmo de filtração glomerular estimado por fórmulas como a do Modification Diet in 

Renal Disease (MDRD) e Chronic Kidney Disease Epidemiology (CKD-EPI), segue a 

mesma lógica do portador de doença renal crônica (DRC) que os inclui em estágios 1 

a 5 T, cotejando-os também de acordo com o grau de albuminúria.4 

Embora o TXR corrija muitas das alterações vistas no pré-transplante, a HA 

continua a ser um desafio a ser enfrentado em cerca de 50% ou mais dos pacientes, 

tanto como etiologia da DRC, quanto por ser consequência da doença, denominada 

nesta situação de hipertensão de novo. Esta prevalência é bastante variável entre os 

diferentes estudos existentes na literatura, de tal sorte que pode estar presente em 

até 70 a 90% dos pacientes que receberam TXR.5–8 

A HA após o TXR tem relação com a doença renal que determinou a perda da 

função dos rins primitivos e sua continuação depende da doença que os acometeu. 

Como habitualmente não se indica nefrectomia dos rins primitivos, eles podem 

continuar a produzir substâncias vasopressoras que mantém o processo hipertensivo, 
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como por exemplo, a renina, ativando o sistema renina angiotensina aldosterona 

(SRAA). 9 

Os transplantados renais geralmente são acometidos de inúmeras 

comorbidades, de diferentes naturezas, como diabetes mellitus, dislipidemia, 

obesidade, Síndrome Metabólica, entre outras, além de maior prevalência de eventos 

adversos devidos ao uso de drogas imunossupressoras, particularmente os inibidores 

de calcineurina (INC) e glicocorticoides, que interagem e pioram o controle pressórico. 

10  

Os INC aumentam a resistência vascular sistêmica podendo levar a 

vasoconstrição renal, com hiperatividade do SRAA e do sistema nervoso simpático, 

aumento de endotelinas e do tromboxane A2, levando também a redução da produção 

de substâncias vasodilatadoras como o óxido nítrico e a prostaciclina. Essas 

alterações, por sua vez, desencadeiam a redução da filtração glomerular e retenção 

de sódio e água. 11  

Assim como os INC, os glicocorticoides são medicamentos importantes no 

tratamento dos transplantados renais, evitando a rejeição do enxerto, porém também 

são fatores de risco independentes para o desenvolvimento de HA com efeito dose 

dependente, devido a ativação de receptores mineralocorticoides levando a retenção 

de água.12 

Uma linha de pesquisa bastante interessante e promissora é o estudo do 

desenvolvimento de HA no pós-transplante quando os doadores são hipertensos e os 

receptores se tornam hipertensos. Revisão sistemática com metanálise concluiu que 

esta condição aumenta o risco de hipertensão pós transplante e de perda do rim 

transplantado, embora mais estudos sejam necessários para que se possa 

estabelecer esta relação com segurança.13 

A presença de mutações genéticas nos genes Apolipoproteina L1 (APOL1) e 

Caveolina-1 (CAV-1) presentes tanto no doador quanto no receptor está relacionada 

com piores desfechos para o enxerto renal e o desenvolvimento de hipertensão 

arterial nos pós transplante renal.14,15  

Outro ponto fundamental que deve ser levado em consideração é a qualidade 

do rim transplantado, podendo ser avaliada por meio da quantidade de glomérulos 

normais e esclerosados na biópsia renal e do cálculo do Kidney Donor Profile Index 

(KDPI) que utiliza dados clínicos e laboratoriais para classificar o rim doado como 
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normal ou rim de critério expandido, tendo estes piores desfechos e maior 

possibilidade de HA. 16 

Quanto mais idoso o doador, tanto maior será a possibilidade de 

desenvolvimento de HA no receptor. Estima-se que para cada aumento de 10 anos 

na idade do doador, aumenta-se em 28% o risco de HA pós transplante.13,17 

Após o TXR alguns fatores também podem estar relacionados com o 

aparecimento ou agravamento de HA no receptor, como por exemplo, a presença de 

eventos de rejeição mediada por anticorpos, função tardia do enxerto e a possibilidade 

de obstrução parcial da artéria renal no local da anastomose, que implica em 

hiperatividade do SRAA, com piora do processo hipertensivo e necessidade de 

intervenção cirúrgica para correção da estenose 18,19 

Além disso, é de destaque a inércia dos médicos que acompanham estes 

pacientes, fenômeno reconhecido no tratamento da hipertensão primária, mesmo 

quando a PA está fora da meta pressórica.5,7,9,20–22  

Finalmente, mais uma questão a ser elencada é a fístula ateriovenosa (FAV), 

principal via de acesso dos renais crônicos à hemodiálise que, quando confeccionada, 

determina modesto, mas significativo decréscimo da PA em pacientes com DRC 

estágios 4 e 5, conforme observado em metanálise de 14 estudos. Por outro lado, a 

ligadura da FAV no pós transplante pode determinar aumento na PA.23 

A HA no pós-transplante se correlaciona com desfechos cardiovasculares e 

renais negativos, com perda de função renal, diminuição da sobrevida do enxerto e 

maior mortalidade por estas causas em diferentes países e continentes, tais como, 

nos Estados Unidos, Europa, Austrália, ou mesmo no Brasil, onde é a segunda 

principal causa de morte.10,24,25 

A Figura 1 resume os principais aspectos fisiopatológicos envolvidos na HA do 

TXR que dependem de fatores do doador e/ou do receptor, além do uso de 

imunossupressores, particularmente glicocorticoides e ICN. 
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Figura  1 - Fatores envolvidos na hipertensão arterial pós-transplante. 

 
Legenda - HA: hipertensão arterial, DRC: doença renal crônica, DM: diabetes mellitus,  
TXR: transplante renal, FAV: fístula arteriovenosa 
Fonte: O próprio autor. 
 

 

1.2 Medida da PA no paciente transplantado renal 
 
Receptores de TXR apresentam com frequência valores discrepantes de PA 

quando ela é obtida em consultório ou por metodologias sistematizadas como a 

Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) ou Monitorização Ambulatorial 

da PA (MAPA).  

Recomenda-se, portanto, que o controle pressórico dos transplantados renais 

seja realizado por meio dessas ferramentas diagnósticas para maior segurança 

diagnóstica e terapêutica considerando o fenótipo de HA encontrado. 24 

A MAPA, por medir a PA de forma contínua nas 24h do dia, permite analisar o 

comportamento pressórico de modo mais rigoroso, possibilitando a detecção de 

atenuação ou ausência de descenso noturno, ou mesmo aparecimento de hipertensão 

durante o sono, condições comuns em doentes renais crônicos ou transplantados, que 

determina maior risco cardiovascular e que pode ser minimizada com o uso de 

cronoterapia, como demonstrado em diversos estudos 26,27. 

Fatores 
relacionados ao 

receptor

Fatores 
relacionados ao 

doador

Fatores 
relacionados ao 

receptor e ao 
doador

Fatores 
cirúrgicos ou 

relacionados à 
biópsia

Genética, HA pré-existente, DRC, idade, DM
Uso de inibidores de calcineurina e glicocorticoides

Genética, massa de néfrons, qualidade do rim (critério 
normal ou expandido), idade, sexo

Função do enxerto tardia, Rejeição mediada por anticorpos

Estenose de artéria do TXR, Ligadura da FAV
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Considera-se descenso noturno satisfatório a queda da pressão arterial 

sistólica (PAS) e diastólica (PAD) durante o período do sono entre 10-20%. Quando a 

queda da PA durante o período noturno permanece entre 1-10% denomina-se 

descenso noturno atenuado, quando negativo ou igual a zero é denominado de 

descenso noturno ausente ou rising e quando o descenso noturno está presente e 

acima de 20% é classificado como descenso noturno extremo. 28 

Quando se compara medidas de consultório com aquelas obtidas 

ambulatorialmente em pacientes com TXR, especialmente pela MAPA, encontra-se 

discordância entre ambas, com prevalências significantes de hipertensão noturna, 

hipertensão do avental branco (HAAB) e hipertensão mascarada (HAM). 

Esses fenótipos de HA podem ocorrer também na população em geral e são 

descritos como variações pressóricas só observadas quando realizadas medidas fora 

do consultório. A hipertensão do avental branco é caracterizada quando a PA está 

elevada no consultório, mas é normal fora dele. A hipertensão mascarada, em 

oposição, ocorre quando a PA está normal no consultório, porém está elevada nas 

medidas realizadas longe desse ambiente. 29 

 

A Hipertensão Sustentada, também chamada de Hipertensão Verdadeira (HV) 

ocorre quando a PA está alterada no ambiente da consulta médica e igualmente 

alterada durante a realização de MRPA ou MAPA. Quando a PA está dentro dos 

limites estabelecidos dentro do consultório e na monitorização domiciliar (MAPA ou 

MRPA) denomina-se Normotensão Verdadeira (NV).29 

A Figura 2 demonstra os diferentes fenótipos da PA no consultório e quando 

comparadas com MRPA ou MAPA. 
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Figura  2 - Classificação dos Fenótipos da Hipertensão Arterial. 

 
 
Legenda – PA: pressão arterial, MAPA: monitorização ambulatorial da pressão arterial, MRPA: 
medida residencial da pressão arterial. 
Fonte: Adaptado das Diretrizes Brasileiras de 2020.1 
 
1.3 Estudos disponíveis sobre mapa em transplante renal 

 
Alguns dos estudos disponíveis em transplantados renais serão discutidos para 

melhor entendimento desta situação particular e podem ser visualizados de forma 

resumida no Quadro 1. 
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QUADRO 1- Principais estudos de MAPA realizados em transplantados renais. 

Primeiro autor  
e Ano da 
Publicação 

Tamanho 
da 
amostra 
(n) 

Principais achados 

Korogiannou et al. 
202130 
 

205 A MAPA revelou alta prevalência de 
hipertensão, HAM e baixas taxas de controle 
pressórico, além de 6,7% de HAAB e 39,5% de 
HAM (corte de 140/90 mmHg) e 5,9% de HAAB e 
31,7% de HAM (corte de 130/80 mmHg) 

 
Gluskin et al.  
201931 

76 Padrão non dipping em 73% dos pacientes 

Mallamaci  
et al.  
201824 

260 Em 37% das visitas houve discordâncias 
que levariam a tomada de decisões erradas em 
1/3 dos pacientes 

Kendirlinan et al. 
2016 32 

87 HAM em 16,1% e HAAB em 24,1%, alta 
proporção de pacientes com atenuação do 
descenso noturno (67,8%). HVE em 21,8% dos 
pacientes 

Ahmed et al. - 
201533 

98 Discordância da MAPA em 61% dos 
pacientes, sendo 58% devida a HAM, das quais 
33% eram devidas a HA noturna isolada, com 42% 
de mudança de conduta 

Kayrak  et al. 
201334 

113 HAM em 39% dos transplantados, com 
prevalência > naqueles que tiveram doador 
falecido (40% vs. 19%) 

Fresnedo et al. 
201222 

868 36,5% dos receptores estavam com a PA 
controlada (média 24 horas < 130/85 mmHg), 65% 
foram considerados como fenótipo HAAB 

Ibernon  et al. 
201235 

126 n=65 pacientes exibiam padrão non dipping 
e 39 perderam enxerto 

Wen  
201236 

244 As medidas de consultório superestimam 
os valores obtidos nas 24h e na PA diurna (p < 
0,001), o que demonstra a alta prevalência de 
HAAB 

Agena et al. 
201137 

183 Resultados obtidos pela MRPA estavam 
mais próximos da MAPA do que as medidas de 
consultório 

Legenda: MAPA: monitorização ambulatorial da pressão arterial, HAM: hipertensão mascarada, 
HAAB: hipertensão arterial do avental branco, MRPA: monitorização residencial da pressão arterial, 
HVE: hipertrofia ventricular esquerda. 
Fonte: O próprio autor. 
 
 Korogiannou et al., em Atenas, incluiu 205 transplantados renais estáveis que

tiveram suas PA avaliadas em consultório e pela MAPA. A prevalência de HA pela PA 

de consultório foi de 88,3% ou 92,7% dependendo da diretriz utilizada (europeia ou 
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americana)38,39 e 94,1% ou 98,5% pela MAPA. As taxas de controle entre os pacientes 

hipertensos foram 69,6% e 43,7% com PA de consultório em comparação com 38,3% 

e 21,3% com MAPA, respectivamente. HAAB e HAM foram diagnosticadas em 6,7% 

e 39,5% dos pacientes no limiar de 140/90 mmHg e em 5,9% e 31,7% dos pacientes 

no limiar de 130/80 mmHg. A PA de consultório ≥140/90 mmHg teve 35,3% de 

sensibilidade e 84,9% de especificidade para o diagnóstico de PA de 24 h ≥130/80 

mm Hg. Uma PA de consultório ≥130/80 mm Hg teve 59,7% de sensibilidade e 73,9% 

de especificidade para o diagnóstico de PA de 24 h ≥125/75 mm Hg30.  

Gluskin et al. comparou medidas de consultório e fora de consultório pela 

MAPA em 76 adultos transplantados. A PA de consultório foi em média 

128 ± 13/79 ± 9 mmHg. No período diurno a PA sistólica e diastólica foi 

147 ± 18/85 ± 10 mmHg e no período noturno 139 ± 21/78 ± 11 mmHg, com padrão non 

dipping em 73% dos pacientes, o que se associou de forma independente e 

significante ao uso de tacrolimus.31 

O estudo de Mallamaci et al. foi de desenho longitudinal num coorte de 260 

transplantados renais, seguidos por aproximadamente 4 anos. Foram obtidas medidas 

de consultório e de MAPA de 24h em todo o coorte. Os principais achados foram que 

74% dos pacientes apresentavam hipertensão noturna (>120/70 mmHg) e a 

concordância entre as medidas de consultório e de MAPA de 24h, PA diurna e noturna 

foi insatisfatória. Em 25% das visitas (n=193) a medida de consultório indicava a 

necessidade de início ou mudança da terapêutica medicamentosa (PA>140/90 

mmHg), no entanto a MAPA 24h estava normal (<130/80 mmHg), enquanto em 94 

visitas (12%), a MAPA de 24h estava indicando níveis compatíveis com tratamento e 

a PA de consultório era discrepante. Somadas, em 37% das visitas houve 

discordâncias que levariam a decisões erradas em 1/3 dos pacientes portadores de 

transplante renal.24 

Na Turquia, Kendirlinan et al. compararam achados ecocardiográficos com 

medidas de consultório e de MAPA diurna em 87 receptores de transplante renal e 

demonstraram que somente 36,8% tiveram concordância entre as medidas, com 

prevalência de HAM de 16,1% e HAAB de 24,1%, além de alta proporção de pacientes 

com atenuação do descenso noturno (67,8%). Hipertrofia ventricular esquerda foi 

encontrada em 21,8% dos pacientes.32 

Ahmed et al., por meio de estudo retrospectivo de 98 transplantados renais, 

realizaram comparação entre medidas de consultório e residenciais (MAPA e MRPA) 
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com discordância da MAPA em 61% dos pacientes, sendo 58% devida a HAM, das 

quais 33% eram devidas à HA noturna isolada. A média de PA sistólica foi 3,6 mm Hg 

e a diastólica 7,5 mm Hg maior nas medidas fora do consultório, de modo 

independente de diferentes variáveis, tais como o RFG estimado, presença de 

proteinúria, tempo e tipo de transplante (doador falecido ou vivo relacionado) e 

comorbidades existentes. Os resultados da MAPA foram responsáveis por mudança 

de conduta em 42% dos casos, orientando a conduta nos transplantados. 33 

Outro estudo realizado na Turquia por Kayrak et al. em 113 transplantados 

renais com PA de consultório normal. A média da PAS diurna >135 mmHg e de PAD 

>85 mmHg foram os valores definidores de HAM, que estava presente em 39% dos 

pacientes. Utilizando análise multivariada, os autores comprovaram que ter recebido 

TXR de doador falecido foi fator independente para predizer HAM (OR = 3,62, 95% IC 

1,16-11,31, p = 0,03). 34 

O estudo multicêntrico RETENAL conduzido na Espanha por Fresnedo et al., 

em 30 centros transplantadores, incluiu 868 participantes com rins de doadores 

falecidos funcionantes por pelo menos um ano, com idade inferior a 70 anos (média 

de 53,2 anos), RFG estimado ≥30 ml/min/1,73 m2, creatinina sérica inferior a 2,5 mg/dl 

e seguimento de 5,5 anos. A PA sistólica e diastólica média de consultório foi 

respectivamente 140,2 ± 18 e 80,4 ± 10 mm Hg e 66% das medidas de consultório 

foram ³ 130/80 mm Hg. A média da MAPA de 24h foi 131,5 ± 14 e 77,4 ± 8,7 mm Hg 

para PAS e PAD, respectivamente. Pela MAPA, apenas 36,5% dos receptores 

estavam com a PA controlada (média 24 horas < 130/85 mm Hg), 65% foram 

considerados como fenótipo HAAB. Diante dos resultados, os autores recomendam a 

MAPA para ajuste de medicamentos e adequado controle da PA. 22 

Ibernon et al. estudaram 126 transplantados e encontraram que reversão do 

descenso noturno esteve associado com inflamação e perda do enxerto em 39 

receptores com este fenótipo e mais da metade dos pacientes (n=65) exibia padrão 

non dipping. 35 

Wen et al.  encontrou em 244 transplantados renais média de PA sistólica no 

consultório de 137,1 ± 19,4 mm Hg e diastólica de 79,9 ± 10,5 mm Hg. Na MAPA estes 

valores foram respectivamente 131,3 ± 15,4 mm Hg e 75,37 ± 8,8 mm Hg; sendo 133,5 

± 15 mm Hg e 77,4 ± 9,1 mm Hg a média diurna. Assim, as medidas de consultório 

superestimam os valores obtidos nas 24h e na PA diurna (p < 0,001), o que demonstra 

a alta prevalência de HAAB.36 
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Dados nacionais publicados em 2011 na revista Nephrology Dialysis & 

Transplantation, com 183 pacientes transplantados com rins de doadores vivos (46%) 

ou falecidos (54%), com média de idade de 50 ± 11 anos, 54% de homens e tempo 

de transplante de 57 ± 32 meses, demonstraram que utilizando a PA de consultório, 

56,3% tinham pressão não controlada, com média de 138,9/82,3 ± 17,8/12,1 mmHg, 

enquanto pela MRPA esta porcentagem diminuiu para 44,8%, com média de 

131,1/78,5 ± 17.4/8.9 mmHg. Na MAPA, apenas 36,1% tinham descontrole controle 

com média de 128,8/80,5 ± 12,5/8,1 mmHg. Os autores concluíram que os resultados 

obtidos pela MRPA estavam mais próximos da MAPA do que os obtidos no 

consultório, sendo mais recomendados para detectar PA não controlada. 37 

O uso da MAPA possibilitando maior acurácia diagnóstica pode diminuir a 

prescrição exagerada de medicamentos que determinam hipotensão e hipofluxo renal, 

maior possibilidade de interações medicamentosas e má adesão ao tratamento. Por 

outro lado, o encontro de non dippers, não identificáveis pelas medidas de consultório, 

facilita o manejo adequado destes casos e a prevenção da perda do enxerto, 

aparecimento de comorbidades cardiovasculares e diminuição da mortalidade.6,40 

Um ponto que deve ser levado em consideração quanto ao exame de MAPA, é 

a alta complexidade do laudo analítico e a dependência de médico habilitado para 

laudar o exame, estando este suscetível a erros interpretativos. 28  

Concluindo, embora com prevalências diversas, é correto afirmar que o 

paciente transplantado renal deveria ser acompanhado com a realização regular da 

MAPA porque apresenta alta probabilidade de ter HA expressa por fenótipos diversos 

do considerado normal e que estes padrões possam estar correlacionados com piores 

desfechos cardiovasculares e do próprio enxerto, possivelmente também com 

mortalidade, como ocorre em adultos hipertensos não transplantados, por motivos que 

ainda devem ser melhor esclarecidos.40 

Os fenótipos diagnosticados por meio da MAPA se associam com tomadas de 

decisões mais adequadas e mesmo com desfechos, tais como lesões de órgãos-alvo 

e eventos renais adversos, traduzidos por agravamento da proteinúria, diminuição 

progressiva do ritmo de filtração glomerular e comprometimento cardiovascular. 

Os padrões mais frequentemente observados são representados pela redução 

ou mesmo inversão do descenso pressórico do sono (hipertensão noturna), HAAB e 

HAM. Intervenções medicamentosas como o uso da cronoterapia tem obtido bons 
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resultados, mas estudos prospectivos e de longa duração são necessários para 

comprovar benefícios dessa estratégia. 

Estudos que avaliem HA no TRX sempre contribuem para o melhor 

entendimento desta situação frequente nos pacientes transplantados e abordagens 

que visem o controle dos diferentes fenótipos possíveis tem potencial de minimizar 

danos. 
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1.4 Tratamento da hipertensão arterial no transplantado renal 
 

Mudanças no estilo de vida (MEV) são sempre as primeiras medidas 

sabidamente eficazes no tratamento da HA no TXR, que não diferem daquelas 

preconizadas para a HA na população em geral. 4 

O ideal é que todo transplantado renal fosse atendido por equipe 

multidisciplinar, incluindo nutricionista, psicólogo, assistente social, educador físico, 

enfermagem e médico, o que nem sempre é a realidade dos serviços que fazem esse 

acompanhamento, particularmente no Brasil. Assim, é extremamente importante que 

o próprio paciente seja parte do processo, pois seus hábitos de vida podem afetar 

diretamente desfechos duros como a função do TRX e mortalidade.41 

As MEV incluem vários aspectos como dieta saudável, rica em frutas, legumes 

e verduras, com baixo teor de gorduras saturadas e colesterol, com grãos, 

hipoproteica e hipossódica; atividade física regular de acordo com a capacidade 

cardiovascular e respiratória, preferencialmente 150 minutos/semana; manutenção do 

índice de massa corporal (IMC) < 25 kg/m2; restrição ao consumo de álcool e 

suspensão de fumo, além de orientações sobre medicamentos que devem ser 

evitados.4,10,42,43 

O tratamento farmacológico inclui os medicamentos anti-hipertensivos de 

diferentes classes farmacológicas até que as metas recomendadas sejam atingidas, 

sempre levando em conta as comorbidades, a presença de proteinúria, a comodidade 

posológica, escolhendo ainda aqueles com maior eficácia e mais bem tolerados. 

Frequentemente a HA será caracterizada como resistente ou refratária, sendo 

necessária associação de fármacos com efeitos sinérgicos, o que pode ser uma opção 

já desde início.4,44,45 

O KDIGO 2021 em seus Guidelines de HA, assim como outros autores, indica 

que os medicamentos de primeira linha sejam os bloqueadores de canais de cálcio 

(BCC), especialmente nos primeiros meses de TXR quando o risco de lesão renal 

aguda é maior, e os bloqueadores do SRAA, particularmente os bloqueadores dos 

receptores AT1 da angiotensina II (BRA), quando a função renal estiver estável, 

porque essas classes farmacológicas possivelmente reduzem a perda do enxerto 

quando comparados aos demais. No entanto, deixam claro que faltam estudos que 

sustentem uma recomendação baseada em evidências, já que transplantados renais 
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são com grande frequência excluídos de ensaios clínicos randomizados comparando 

desfechos.4,44,46–48 

Os pacientes transplantados com doença coronariana e /ou arritmias podem se 

beneficiar de beta-bloqueadores ou alfa e beta-bloqueadores. Em hiperplasia 

prostática os alfa-bloqueadores estão bem indicados. Em todos os casos em que 

ocorra hipervolemia ou estados edematosos, diuréticos tiazídicos ou de alça podem 

ser associados, inclusive associados à antagonistas de receptores 

mineralocorticoides, sempre com monitoramento dos níveis séricos de potássio.43,44,47  

 
1.5 Por que a escolha deste tema? 

Sou nefrologista e desde 2019, assim que finalizei da residência médica, 

comecei a assistir diretamente sob minha responsabilidade os pacientes do 

ambulatório de pós transplante e chamou a minha atenção o fato da imensa maioria 

ser hipertenso e estar com a PA descontrolada. 

Também era evidente a falta de adesão às mudanças no estilo de vida, por 

vezes também ao tratamento medicamentoso, e estando no mestrado profissional em 

Educação nas Profissões de Saúde, que visa à aplicação da pesquisa na prática, 

diagnosticar pela MAPA as alterações pressóricas e educar os pacientes 

possibilitando um controle pressórico adequado passou a ser um desafio a ser 

enfrentado. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Principal 
 

Comparar as medidas de PA de consultório e da MAPA pré e pós-intervenção 

com medidas educativas e terapêuticas para controle pressórico de transplantados 

renais provenientes do ambulatório de TXR do Hospital Santa Lucinda, Sorocaba, SP. 

 
2.2 Específicos 
 

Avaliar o perfil sociodemográfico e clínico, bem como o padrão pressórico na 

MAPA e na PA de consultório de transplantados renais participantes da pesquisa.  

Desenvolver um escore com os valores obtidos com o exame de MAPA para 

auxiliar a interpretação e gravidade das alterações encontradas.   
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3 MÉTODOS 
 

3.1 Tipo de estudo 
 
 Foi realizado estudo quantitativo, de coorte prospectivo, observacional, 

interventivo, com pacientes hipertensos transplantados renais que realizaram exame 

de MAPA pré e pós mudanças comportamentais e medicamentosas. 

 

3.2 Participantes 
 

Foram incluídos pacientes adultos, de ambos os sexos, de qualquer etnia/raça, 

com idade superior a 18 anos, hipertensos, não diabéticos, consecutivamente 

atendidos, e que receberam TXR há pelo menos 6 meses, estáveis clinicamente, que 

não apresentaram nenhum problema funcional que os impedia de participar (distúrbios 

de fala ou de cognição, pacientes portadores de Parkinson e crises convulsivas por 

exemplo) e que aceitaram participar da pesquisa por meio da assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice A).  

Os participantes realizaram consultas regulares com 2, 4 e 6 meses e após 6 

meses das modificações propostas realizaram novo exame de MAPA para verificar as 

possíveis adequações obtidas por meio destas intervenções.    

 
3.3 Local do estudo 

 
Todos os participantes foram provenientes do ambulatório de Transplante 

Renal do Hospital Santa Lucinda (HSL), hospital filantrópico e de ensino da Faculdade 

de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) ligado academicamente à Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

 
3.4 Aspectos éticos 
 

Todos os procedimentos tiveram início apenas após aprovação do Hospital 

Santa Lucinda (Anexo A), bem como do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP (ANEXO B), conforme CAAE número 

35749220.3.0000.5373.  
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3.5 Instrumentos de coleta de dados 
 
Os instrumentos de coleta de dados foram um questionário para conhecimento 

do perfil sociodemográfico e clínico dos participantes desenvolvido pelos 

pesquisadores; todos os pacientes foram submetidos nas consultas de rotina, com 2, 

4 e 6 meses, além do exame físico completo, à medida da PA de consultório, em 

triplicata, na posição sentada, com aparelho calibrado, automático, de braço, validado 

e com a braçadeira ajustada ao tamanho da circunferência braquial, seguindo 

rigorosamente o preconizado nas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020.1 

Foram investigados: sexo, idade em anos (contínua e agrupada em faixas 

etárias), etnia/raça, procedência, profissão com ou sem vínculo empregatício (inativo, 

ativo ou do lar), anos completos de estudo, situação conjugal (casado, amasiado, 

desquitado ou divorciado, solteiro ou viúvo), religião e renda individual e familiar, 

conforme Apêndice B.  

Foram investigadas ainda, as características clínicas: tipo de TXR (doador 

falecido ou vivo relacionado), tempo de transplante, doença de base da DRC, doenças 

autorreferidas associadas, tempo que ficou em diálise até o TX, medicamentos em 

uso, índice de massa corporal (IMC), valor calculado de CKD-EPI e MDRD, além da 

relação albumina/creatinina urinária em amostra isolada de urina, igualmente 

conforme Apêndice B.  

Nestas consultas bimensais, que tiveram a duração de aproximadamente 45 a 

60 minutos, foram reforçadas as mudanças no estilo de vida (MEV). Ênfase foi dada 

à dieta hipossódica e balanceada assemelhadas à dieta DASH ou do mediterrâneo, 

objetivando manter parâmetros de biometria e laboratoriais próximos ao normal 

(lípides, proteínas, controle da anemia e do metabolismo do cálcio e fósforo).  

Todos os pacientes foram estimulados a fazer atividade física regular, de 

acordo com sua condição cardiovascular (em geral 150 minutos/semana), suspensão 

do fumo e do álcool, interrupção de fármacos que pudessem interferir no controle 

pressórico, exceto aqueles imprescindíveis, além de ajustes medicamentosos de 

acordo com os achados da MAPA. 

A adesão às recomendações não utilizou instrumentos específicos, como 

recordatório alimentar ou questionários de adesão, mas apenas a checagem 

sistemática pelo médico assistente e pesquisador. 
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Na inclusão foi solicitado exame de MAPA de 24h, que foi realizado em clínica 

especializada, sempre com o mesmo aparelho oscilométrico de braço, calibrado e 

validado, laudado pelo mesmo profissional médico, cego para todos os procedimentos 

de pesquisa, e seguindo a técnica preconizada nas Diretrizes de MAPA e MRPA e por 

Guidelines internacionais. 25,29 
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4 ANÁLISE DE DADOS 
 
O perfil sociodemográfico e de condições de saúde foram descritos segundo 

valores absolutos e relativos, quando variáveis categóricas, e por meio de média e 

desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil para variáveis paramétricas, com e 

sem tendência à normalidade, respectivamente. 

As medidas de PA de consultório e pelo método da MAPA foram comparadas, 

a fim de identificar diferenças e elencar algumas possibilidades, tais como hipertensão 

arterial mascarada (HAM) e Hipertensão arterial do avental branco (HAAB). Foi 

realizada análise de validade considerando o Exame de MAPA como padrão ouro e a 

sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo da aferição da PA em 

ambulatório.   

Avaliação dos fatores associados à variação média da pressão arterial sistólica 

foi realizada por meio de modelos de regressão linear bruto e ajustado.  

 Para comparar a evolução da PA ao longo do tempo de seguimento, foi 

apresentada distribuição média com intervalo de confiança dos indicadores de cada 

avaliação ambulatorial realizada. Teste t de Student pareado foi aplicado para verificar 

a possível diferença entre a avaliação inicial e demais avaliações. 

 O impacto da mudança de estilo de vida nos indicadores de PA, percepção de 

sintomas dos pacientes e avaliação médica foram avaliados por meio de teste t de 

Student para indicadores de PA e exato de Fisher para demais comparações entre 

variáveis categóricas. 

 
4.1 Validade do Exame de MAPA 
 

Foi realizada análise de validade considerando o Exame de MAPA como 

padrão ouro e a sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo da aferição da 

PA em ambulatório.   

 
4.2 Exame de MAPA 
 

Análise gráfica e teste t de Student pareados foram utilizados para verificar a 

diferença entre resultados iniciais e finais das médias de PA, além de PA em vigília e 

sono. 
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A variação dos resultados de descenso noturno inicial e final foi realizada por 

meio de análise de correlação de Pearson e modelos de regressão não ajustados, 

considerando PAS e PAD. 

 
4.3 Escore de MAPA   
 
 Considerando a complexidade do exame de MAPA, propõe-se uma 

classificação a partir dos resultados observados, a fim de determinar qual o nível de 

risco cardiovascular dos pacientes acompanhados e utilizar esse escore para 

delineamento de ações educativas e condutas clínicas no manejo do paciente 

transplantado. Os resultados foram avaliados pelo médico responsável pelo estudo 

para validação entre pares da classificação proposta. 

A variação comparativa dos resultados iniciais e finais da avaliação do Exame 

MAPA foi feita por meio do teste de Wilcoxon para comparação de mediana. 

Verificou-se os fatores associados à variação média do Escore final de MAPA 

por meio de modelos de regressão linear não ajustados e ajustados. 

 Todas as análises foram realizadas no software estatístico Stata, versão 15.1. 

Considerou-se nível de significância de 5%.  
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5 RESULTADOS 
 
A amostra inicial era composta por 33 pacientes selecionados no ambulatório 

de transplante renal no HSL, 30 pacientes aceitaram participar do estudo, um paciente 

não concordou com a realização do 2º exame e foi excluído do projeto alegando que 

não conseguiu dormir durante a realização da MAPA, outros 3 pacientes perderam 

seguimento durante o estudo após a realização da primeira etapa de avaliação, sendo 

que 2 (dois) faleceram por COVID-19 e 1 (um) evoluiu com perda progressiva da 

função renal e necessitou retornar à terapia renal substitutiva.’ 

 

Figura  3 - Fluxograma de composição amostral 

  
Fonte: O próprio autor. 
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A amostra final do estudo é composta, portanto, por 26 pacientes que foram 

submetidos à transplante renal (Figura 3). Dentre os participantes do estudo, 55,6% 

eram do sexo masculino. A média etária da amostra era de 46,8 anos (DP 10,4), 20 

se consideravam brancos, 92,3% de religiões cristãs e apenas 15,4% apresentavam 

nível superior, sendo que 73% apresentavam renda familiar superior à dois salários-

mínimos, com mediana de 3 salários-mínimos enquanto indicador de renda familiar. 

(Tabela 1).    
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Tabela 1 - Características sociodemográficas dos pacientes do ambulatório de 

transplante renal. Sorocaba, 2021. 

Fonte: O próprio autor. 
 

O tempo mediano de seguimento pós transplante era de 63 meses, com mais 

da metade com órgãos de doadores falecidos (53,8%), sendo que o tempo de espera 

até o transplante renal com paciente em tratamento de terapia renal de substituição 

era de 20 meses, em mediana (Figura 4 e Tabela 2).  

  

  n % 
Total 26 100 

Sexo     
  Feminino 11 44,4 
  Masculino 15 55,6 
Idade (média, DP) 46,8 ±10,4 
Idade (mediana, valores mínimos e máximos) 45 32 - 74 
Raça/ cor da pele     
  Branca 20 76,9 
  Parda 4 15,4 
  Negra 2 7,7 
Nível educacional     
  Até ensino fundamental 10 38,5 
  Até ensino médio 12 46,2 
  Ensino superior ou mais 4 15,4 
Estado civil     
  Relação conjugal 15 57,6 
  Divorciado 2 7,7 
  Solteiro 9 34,7 
Religião     
  Católica 10 38,5 
  Evangélico 14 53,8 
  Sem religião 2 7,7 
Situação laboral     
  Ativo 8 30,8 
  Inativo 18 69,2 
Renda familiar      
  1 - 2 SM 7 26,9 
  3 - 4 SM 13 50,0 
  >5 SM 6 23,1 
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Figura  4 - Boxplot do tempo de espera até o transplante renal. Sorocaba, 2021. 

 
Fonte: O próprio autor. 

  

A doença de base mais frequente na amostra foi Glomerulonefrite Crônica 

(GNC) (38,5%), seguido de hipertensão arterial (26,9%). A HA também figurou como 

a doença crônica mais reportada (61,5%). Tabagismo e etilismo foi referido por 

apenas dois participantes do estudo. 38,5% e 30,8% dos pacientes referiram prática 

de atividade física e adesão à dieta alimentar, respectivamente. O índice de massa 

corpórea médio foi de 27,9 kg/m2 (Tabela 3).  

Apenas 3 pacientes referiram não ser hipertensos antes do transplante renal, 6 

pacientes eram considerados hipertensos resistentes e faziam uso de 3 ou mais 

medicamentos anti-hipertensivos, nenhum necessitava de mais de 5 classes 

medicamentosas para o controle da pressão arterial, logo nenhum paciente foi 

considerado hipertenso refratário.  

Quando avaliamos a imunossupressão utilizada como forma de manutenção 

do enxerto renal, 25 dos 26 pacientes faziam uso de inibidores de calcineurina, sendo 

eles 22 pacientes com tacrolimo e 3 com ciclosporina, todos tiveram suas doses 

ajustadas de acordo com os níveis de referência recomendados, 8 necessitaram de 

ajuste da dose de inibidores de calcineurina já na primeira consulta e todos os 

pacientes incluídos no estudo faziam uso de corticoides (prednisona). 



 

 

39 

Nenhum paciente incluído no estudo fazia uso de alfaepoetina para controle de 

anemia, medicamento este relacionado com aumento da hipertensão arterial. 

Dos 26 pacientes, 5 pacientes apresentavam perda de proteína avaliada 

através de rastreio pela relação da albumina e creatinina em amostra de urina. 

 

Tabela 2 - Características de saúde e hábitos de vida dos pacientes do ambulatório 

de transplante renal. Sorocaba, 2021 

  N % 
Tempo de transplante (meses, mediana – interquartil) 63 (38 – 159) 
Tempo de HD até TX (meses, mediana – interquartil) 20 (12-42) 
Tipo de transplante   
  Vivo 12 46.2 
  Falecido 14 53,8 
Doença de base reportada   
  GNC 10 38,5 
  HA 7 26,9 
  GNA  2 7,8 
  Nefrite e HA 2 7,8 
  DRPAD 1 3,8 
  Hiperuricemia 1 3,8 
  Sepse 1 3,8 
  Uso de anabolizantes 1 3,8 
  Lupus Eritematoso Sistêmico 1 3,8 
Doenças crônicas reportadas¹   
 HA 16 61,5 
  Hipotireoidismo 3 11,5 
  Asma 1 3,8 
  ITU 1 3,8 
  Nefrite 1 3,8 
  Neoplasia – pele 1 3,8 
  Não refere doença crônica 4 15,5 
Tabagismo   
  Não 24 92,3 
  Sim 2 7,7 
Etilismo   
  Não 24 92,3 
  Sim 2 7,7 
Prática de atividade física   
  Não 16 61,5 
  Sim 10 38,5 
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Tabela 2 - Características de saúde e hábitos de vida dos pacientes do ambulatório 
de transplante renal. Sorocaba, 2021. (conclusão)  
Dieta alimentar referida     
  Boa 8 30,8 
  Regular 12 46,1 
  Irregular 6 23,1 
Índice de Massa Corpórea (média, DP) 27,9 ±4,9 
¹Pacientes podem reportar mais de uma doença.     

Fonte: O próprio autor. 
 

A tabela 3 apresenta os resultados dos valores pressóricos médios, obtidos por 

meio de avaliação ambulatorial e por meio do exame de MAPA. Observa-se que, tanto 

para valores sistólicos e diastólicos, a avaliação ambulatorial apresenta valores 

médios superiores ao resultado obtido pelo exame de MAPA (p<0,05).  

 

Tabela 3 - Comparação entre valores pressóricos (mmHg) do período basal, aferidos 

em ambulatório por método manual e por meio de avaliação de MAPA. Sorocaba, 

2021. 

  Média ±DP valor de p¹ 
PAS    
Consultório 141,2 15,0  
MAPA - Média 124,3 10,7 <0,001 
MAPA - Vigília 124,9 11,4 <0,001 
MAPA - Sono 122,3 10,5 <0,001 
PAD    
Consultório 88,5 9,7  
MAPA - Média 81,1 5,9 0,001 
MAPA - Vigília 82,0 6,4 0,002 
MAPA - Sono 78,6 6,6 <0,001 
¹Teste t de Student pareado para comparação de médias entre testes realizados em consultório e 
resultados do exame de MAPA. 

Fonte: O próprio autor. 
 

5.1 Validade do teste ambulatorial 
 

Foi realizada análise de sensibilidade e especificidade da medida ambulatorial 

em relação à avaliação por meio do exame de MAPA. Consideram-se resultados 

verdadeiro positivos aqueles em que o resultado da aferição ambulatorial como o 

resultado do Exame MAPA indicam “hipertensão sustentada”. Dentro da mesma 

lógica, os resultados verdadeiro negativos são aqueles que o paciente apresenta 

“pressão controlada” em ambos os métodos.  Em estudos clássicos de sensibilidade 
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e especificidade, falso positivos seria hipertensão sustentada na aferição ambulatorial 

e hipertensão controlada pelo MAPA – aqui, classificaremos esse caso como 

Hipertensão arterial do avental branco. Falsos negativos seriam os casos controlados 

em aferição ambulatorial e sustentado para a MAPA, denominados de Hipertensão 

Mascarada. A Figura 5 apresenta o esquema do teste e os resultados obtidos para a 

amostra. 

 

Figura  5 - Apresentação racional da avaliação de validade do método ambulatorial 

em comparação com o Exame de MAPA e resultados obtidos da amostra. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Devido a alta prevalência de HAAV (46,1%), nota-se uma baixa sensibilidade 

do método ambulatorial para definição da situação da PA do paciente transplantado 

(sensibilidade=26,7%). Em contrapartida, a especificidade do teste foi considerável 

(77,8%), indicando que dentre os pacientes diagnosticados pela medida de PA 

controlada, 77,8% realmente apresentavam o indicador estável.  

O valor preditivo positivo indica o percentual de pessoas que estão com a 

pressão arterial sustentada segundo o teste padrão ouro (MAPA) e são avaliadas 

corretamente pelo teste convencional (aferição ambulatorial). No caso, o VPP foi de 

66,7%. 

Os resultados do Exame de MAPA indicam que 4 em cada 10 pacientes 

apresentavam curva pressórica anormal.  

Mais de 90% dos participantes do estudo apresentaram descenso noturno 

considerado inadequado, o descenso noturno sistólico variou de -18 a +11 com valor 
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mediano de +3%, já o descenso noturno diastólico variou de -16 a + 18 com valor 

mediano de +3,5% (figura 6). 

 

Figura  6 - Variação do descenso noturno sistólico e diastólico da amostra. Sorocaba, 

2021 

 
 
Fonte: O próprio autor. 
 

As modificações relacionadas à ajuste de medicação associadas a 

modificações do estilo de vida foram as que se mostraram necessárias com maior 

frequência, correspondendo à 88% das intervenções propostas, 8% necessitaram 

somente de orientações quanto a modificações no estilo de vida, pois as medicações 

estavam bem ajustadas e apenas 4% dos participantes não necessitaram de 

modificação comportamental ou medicamentosa (Figura 7). 
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Figura  7 - Resultados do exame MAPA e modificações realizadas pela equipe médica. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Não foi possível determinar os fatores associados ao aumento médio da PAS 

entre pacientes transplantados, mediante avaliação pelo método da MAPA. No 

entanto, considerando a variação média da PA de consultório, observou-se que no 

modelo bruto, o sexo masculino esteve associado a menores valores pressóricos (p 

0,029). Essa associação não se manteve no modelo ajustado.  

Por meio do modelo ajustado foi possível observar que pessoas que 

permanecem ativas do ponto de vista laboral, apresentam em média PA 12,8 mmHg 

menor em comparação com pessoas que não estão trabalhando formalmente (p 

0,040). 

O índice de massa corpórea de uma pessoa esteve associado à PAS, sendo 

que quanto maior o IMC de um indivíduo, maior o valor médio da PAS. Essa relação 

permaneceu significativa mesmo quando controlada por renda familiar e tempo de 

transplante (p 0,033) (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Fatores associados¹ à variação média da pressão arterial sistólica entre 

pacientes transplantados. Sorocaba, 2021 

 Coef. 
Bruto 

IC 95% Coef. 
Ajustado 

IC 95% 

Sexo - masculino -
13,07 

(-24,7; -1,5)   

Idade 0,27 (-0,33;0,86)   
Renda familiar (<2SM) -0,59 (-2,87;1,68) 0,60 (-1,60;2,80) 
Permanecer trabalhando -

10,71 
(-23,5;2,03) -12,80 (-25,0; -0,67) 

IMC (Kg/m²) 1,38 (0,16;2,60) 1,36 (0,12;2,60) 
Tempo de transplante 
(meses) 

0,06 (-0,02;0,14) 0,06 (-0,01;0,14) 

 ¹Modelos de regressão linear não ajustado (bruto) e ajustado. Em negrito, coeficientes com valor p 
<0,05. 
Fonte: O próprio autor. 
 
5.2 Seguimento dos pacientes  
 
5.2.1 Seguimento da evolução da PA em consultório 

 

O presente estudo acompanhou pacientes de transplante renal ao longo de 6 

meses, resultando em quatro avaliações de pressão arterial em consultório. A 

variação média da PA sistólica e diastólica pode ser observada na figura 8. 

 



 

 

45 

Figura  8 - Acompanhamento longitudinal das pressões arteriais sistólicas e diastólicas 

de pacientes transplantados renais em seguimento ambulatorial. Sorocaba, 2021. 

 
Fonte: O Próprio autor. 
 

Não houve alteração estatisticamente significante dos indicadores globais de 

pressão arterial sistólica e diastólica ao longo do tempo. No entanto, em comparação 

com os valores de PA diastólica na avaliação inicial, observou-se redução significativa 

desse indicador seis meses após o início do seguimento (PAD inicial: 88,5 mmHg 

versus PAD +6 meses: 82,5 mmHg, p valor 0,040). 

 

5.2.2 Seguimento dos pacientes por meio de avaliação do Exame de MAPA 
 

O exame de MAPA foi aplicado em dois momentos do estudo – inicial e após 6 

meses de seguimento – e a distribuição dos resultados é apresentada graficamente 

nas figuras de 9 a 11.  Por meio do teste t de Student pareado não foi observada 

diferença entre avaliação inicial e final para nenhum dos indicadores avaliados. 
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Figura  9 - Distribuição dos valores médios de pressão arterial sistólica (PAS) e 

diastólica (PAD) por meio de Exame de MAPA de 24h. Sorocaba, 2021. 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura  10 - Distribuição dos valores médios de pressão arterial sistólica (PAS) e 

diastólica (PAD) em vigília por meio de Exame de MAPA. Sorocaba, 2021 

 
Fonte: o próprio autor 



 

 

48 

Figura  11 - Distribuição dos valores médios de pressão arterial sistólica (PAS) e 

diastólica (PAD) no sono por meio de Exame de MAPA. Sorocaba, 2021. 

 
Fonte: o próprio autor 

 

5.2.3 Descenso Noturno 
 

Na avaliação inicial foi observado que a média do descenso noturno para PAS 

foi de 1,8%, mediana de 3%, com variação entre -18% e +11%. Já para o descenso 

noturno diastólico, média e mediana foram de 3,5% com variação entre -16% e +18%. 

A reavaliação dos pacientes indicou melhora do quadro geral da amostra, sendo que 

o descenso noturno médio 2,6% e 5,9%, para PA sistólica e PA diastólica, 

respectivamente, com mediana de 2% (-14% e +17%) e 3,5% (-10% e +27%). Dois 

pacientes apresentaram resultado de descenso igual ou inferior à -10% para avaliação 

da PA sistólica e apenas um para PA diastólica. 

Ao analisar se existia correlação entre os resultados iniciais e finais, observou-

se que sim, existiu correlação positiva, indicando que quanto maior os valores iniciais, 

maiores os valores finais. Aplicando um modelo de regressão linear simples 

observamos que o aumento de um ponto percentual na avaliação inicial do descenso 
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noturno sistólico implicava no aumento médio de 0,49% no indicador da reavaliação. 

Já para o descenso noturno diastólico, o aumento de um ponto percentual na 

avaliação inicial implicava no incremento médio de 0,65% no indicador final (Figura 

12).  

 

Figura  12 - Correlação entre valores de descenso noturno da avaliação inicial e final 

para indicadores sistólico e diastólico. Sorocaba, 2021. 

 
Fonte: o próprio autor 

 

5.2.4 Avaliação da mudança do estilo de vida e seu impacto na pressão arterial 
 

Durante o acompanhamento clínico, os participantes do estudo foram 

estimulados a adotar um estilo de vida mais saudável. Dentre as indicações foi dada 

ênfase à mudança de hábitos alimentares e inclusão de atividade física na rotina diária 

(150 minutos/semana). Houve maior adesão à proposição de alteração da dieta 

(69,3%) em relação à atividade física (34,6%). 
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Figura  13 - Adesão à indicação médica de mudança do estilo de vida. Sorocaba, 2021 

 
 

Fonte: o próprio autor 

 

Na tabela 5, apresentamos a comparação do efeito da mudança do estilo de 

vida na percepção de melhora de sintomas como edema, melhora da qualidade de 

vida, ganho ponderal, melhora da avaliação global da saúde (avaliação médica), e 

alteração de indicadores de PA média, de vigília e sono. 

Não foi identificada diferença estatística entre resultados dos pacientes que 

iniciaram atividade física e aqueles que permaneceram com os antigos hábitos de 

atividade. Já a alteração da dieta esteve associada com redução média das pressões 

arteriais sistólicas médias, em vigília e no sono, enquanto pessoas que não 

readequaram hábitos alimentares apresentaram aumento dos respectivos indicadores 

(p<0,05). Essa relação também foi observada para PAD, no entanto sem significância 

estatística. 
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Tabela 5 - Associação entre mudança do estilo de vida na qualidade de vida e pressão arterial. 

Sorocaba, 2021. 
 

  Atividade Física Dieta 
  Não Sim p 

valo
r 

Não  Sim p 
valor 

Total 17(65,4) 9(34,6)  8(30,7) 18(69,3)  
Melhora dos sintomas¹             
Não 6(35,3) 2(25) 1,00 5(62,5) 3(17,7) 0,061 
Sim 11(64,7) 6(75)   3(37,5) 14(82,3)   
Melhora dos indicadores globais de saúde¹         
Não 8(47,1) 4(44,4) 1,00 6(75,0) 6(33,3) 0,09 
Sim 9(52,9) 5(55,6)   2(25,2) 12(66,7)   
Diferença da PAS 
média² 

-0,71*(3,4) -
5,11(3.5) 

0,42 5,87(4,9) -
5,83(2,6) 

0,031 

Diferença PAD média² -1,35(2,2) -2,0(2.6) 0,86 6,25(4,8) -
5,72(2,8) 

0,16 

Diferença PAS vigília² -0,59(3,5) -5,8(3,9) 0,31 6,25(4,8) -
5,72(2,8) 

0,034 

Diferença PAD vigília² -0,94(2,2) -
2,22(3,1) 

0,73 2,00(3,7) -
2,89(1,9) 

0,201 

Diferença PAS sono² -2,82(3,6) -
3,33(2,4) 

0,92 4,63(5,1) 6,39(2,4) 0,035 

Diferença PAD sono² -3,18(2,4) -
2,56(1,6) 

0,86 0,75(3,9) -
4,61(1,5) 

0,132 

*Teste exato de Fisher. **Teste t de Student         

Fonte: o próprio autor 
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5.2.5 Escore MAPA 
 

O presente estudo também teve como objetivo o desenvolvimento de um 

escore a partir dos resultados do exame de MAPA. 

A proposta é baseada em valores preditos pela literatura, assim como 

delimitadores estatísticos para avaliação dos indicadores não mapeados em estudos 

prévios, considerando indicadores preditos para população transplantada. A Tabela 6 

descreve a metodologia aplicada. 

 

Tabela 6 - Indicadores avaliados no exame de MAPA e selecionados para proposta 

de um Escore classificatório de MAPA-tx. Sorocaba, 2021 (Continua) 

 

Indicadores Valores de referência  Classificador 
PAS Total Até 125 mmHg 0 
PAD Total Até 75 mmHg 0 
PAS Vigília Até 130 mmHg 0 
PAD Vigília Até 80 mmHg 0 
PAS Sono Até 120 mmHg 0 
PAD Sono Até 70 mmHg 0 
Descenso sistólico no sono >10% 0 
Descenso diastólico no sono >10% 0 
Carga pressórica sistólica na 
vigília Até 50% 0 
Carga pressórica diastólica na 
vigília Até 50% 0 
Carga pressórica sistólica no 
sono Até 50% 0 
Carga pressórica diastólica no 
sono Até 50% 0 
Carga pressórica sistólica total Até 50% 0 
Carga pressórica diastólica total Até 50% 0 

PAS vigília - valores máximos 
10% superior ao limite PAS 
Vigília 1 

PAD vigília - valores máximos 
10% superior ao limite PAD 
Vigília 1 

PAS sono - valores máximos 
10% superior ao limite PAS 
Sono 1 

PAD sono - valores máximos 
10% superior ao limite PAD 
Sono 1 
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Tabela 6 - Indicadores avaliados no exame de MAPA e selecionados para proposta 

de um Escore classificatório de MAPA-tx. Sorocaba, 2021 (Conclusão) 

PAS vigília - valores mínimos 
10% inferior ao limite PAS 
Vigília 1 

PAD vigília - valores mínimos 
10% inferior ao limite PAD 
Vigília 1 

PAS sono - valores mínimos 
10% inferior ao limite PAS 
Sono 1 

PAD sono - valores mínimos 
10% inferior ao limite PAD 
Sono 1 

Fonte: O próprio autor. 
 

O escore foi desenvolvido considerando os valores de referência da tabela 

acima. Pacientes que apresentavam resultados do Exame de MAPA dentro dos 

parâmetros preditos como normais pontuavam 0. Aqueles que apresentavam os 

parâmetros dissonantes da referência prevista, pontuavam 1. Ao todo, 25 indicadores 

foram selecionados para compor o Escore de MAPA, permitindo uma variabilidade de 

0 a 25 pontos. Quanto maior a pontuação, pior a situação pressórica do paciente 

avaliado.  

Os resultados variaram entre 5 e 18 pontos, tendo como mediana de 11 pontos 

para avaliação inicial. A avaliação pelo Escore MAPA final apresentou variabilidade 

entre 2 e 18, com mediana de 10 pontos. Não foi observada diferença direta entre os 

resultados inicial e final (Figura 14).   
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Figura  14 - Boxplot da pontuação do escore proposto para avaliação de pacientes de 

transplante renal pelo Exame de MAPA. Sorocaba, 2021. 

 
Fonte: O Próprio autor 
 

Para verificar os fatores associados à variação média do Escore Final do 

MAPA, realizamos análises de regressão não ajustadas e ajustada. Na análise não 

ajustada, apenas a mudança de estilo alimentar esteve associada à variação média 

da pontuação do Escore MAPA, indicando que as pessoas que adequaram a dieta 

apresentavam redução média de 4,3 pontos no indicador (p valor 0,017). 

Interessante notar que o modelo ajustado indicou para diferentes fatores 

associados à variação do Escore de MAPA final. Entre eles, os valores iniciais do 

Escore de MAPA apresentaram associação positiva, indicando que quanto maior a 

pontuação inicial, maior a pontuação final. O resultado da relação 

proteinúria/creatininúria no início do acompanhamento também esteve associado à 

variação do Escore de MAPA, sendo que para cada aumento de um ponto na relação 

implicava no aumento médio de 3,5 pontos no Escore de MAPA (p 0,032). 

A idade do doador também esteve associada a um aumento no indicador. 

Quanto mais velho o doador, maior a pontuação média final.  

Por fim, mas não menos importante, a mudança no estilo de vida foi um fator 

preponderante para diminuição da pontuação média do Escore. As pessoas que 
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alteraram a dieta conforme recomendação médica, apresentaram diminuição média 

de 5 pontos no escore final, sendo esse o melhor preditor de melhora avaliado. 

Todos os resultados do modelo final estiveram controlados para sexo e inclusão 

de atividade física na rotina de vida. Esses fatores, no entanto, não estiveram 

estatisticamente associados ao desfecho.  

O modelo final apresentou um R² de 0,518, o que significa que cerca de 52% 

da variabilidade média do Escore de MAPA era explicada pelas variáveis avaliadas 

(Tabela 7). 
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Tabela 7 - Fatores associados à variação média do escore final obtido através do 

Exame de MAPA. Sorocaba, 2021 

 

  

Coef 
não 
ajust IC95% 

Coef 
ajust IC95% 

Pontuação do Escore MAPA 
inicial 0,31 (-0,15;0,77) 0,41 (0,03;0,79) 
Sexo         
  Feminino         
  Masculino -0,99 (-4,62;2,64)     
Idade -0,07 (-0,24;0,10) 0,06 (-0,09;0,21) 
Renda 0,20 (-0,46;0,86)     
Relação proteína-creatinina 3,67 (-0,31;7,64) 3,54 (0,34;6,75) 
Idade do doador 0,09 (-0,02;0,19) 0,12 (0,03;0,22) 
Mudança alimentar -4,29 (-7,76;-0,82) -5,01 (-8,23;-1,78) 
Adesão à atividade física 0,44 (-3,35;4,23) 1,71 (-1,36;4,79) 
R² ajustado: 51,8% 
 
Fonte: O próprio autor.          
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6 DISCUSSÃO  
 
O transplante representa uma alternativa de tratamento para a DRC, 

melhorando a qualidade de vida das pessoas e diminuindo os riscos de complicações 

cardiovasculares, de desfechos ligados às doenças crônicas, além de evitar eventos 

adversos relacionados ao próprio procedimento dialítico. Além disso, permite a 

reintegração da pessoa no convívio social, aumenta a possibilidade de retorno às 

práticas laborais, além de melhorar a condição física e mental. 49 

Assim, como outros doentes crônicos, os transplantados requerem estreito 

acompanhamento médico e de equipe multiprofissional, adesão a um plano de 

cuidados individualizado e às modificações pertinentes no estilo de vida, com 

constantes checagens de fatores associados e controláveis, tais como hipertensão 

arterial e diabetes mellitus, ambos de alta prevalência nesses indivíduos como causa 

ou consequência. 50 

Inicialmente foi previsto um tamanho amostral de 30 pacientes e, pensando em 

possíveis perdas, calculada da ordem de aproximadamente 10%, 33 transplantados 

renais não diabéticos, que preenchiam os critérios de inclusão, foram 

consecutivamente abordados em consultório. Destes, 29 aceitaram participar e foram 

incluídos, mas dois faleceram por terem sido acometidos pela COVID-19, que traz 

sempre um prognóstico sombrio nos pacientes transplantados imunossuprimidos. 51,52  

Um paciente evoluiu com piora progressiva da função renal durante o 

seguimento e necessitou retornar a hemodiálise. Também era esperado que 

encontrássemos alguma resistência a realização do exame da MAPA pelo desconforto 

do método, o que ocorreu de forma irreversível apenas em um paciente.29  

Optou-se pela não inclusão de pacientes diabéticos, pois a doença por si só, 

especialmente na presença de disautonomia, está associada a alterações no ritmo 

circadiano resultando em significativas mudanças na MAPA diurna e noturna, que 

poderiam se tornar vieses de interpretação dos resultados.53,54  

O perfil dos participantes chama a atenção para alguns parâmetros, pois 

mesmo após terem vivenciado uma DRC e um TXR, doenças modificadoras da 

perspectiva de vida, dois pacientes ainda persistiam com hábitos de fumar e de beber 

(7,7%), a maioria não pratica qualquer atividade física (61,5%) e nem referiam adesão 

à dieta alimentar, sendo considerada boa em apenas 30,8%, o que pode explicar o 

índice de massa corporal médio de 27,9 Kg/m2. 
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Mesmo após orientações regulares e assertivas sobre os benefícios da adesão 

a dieta proposta e a prática de atividades físicas regulares durante o 

acompanhamento clínico, houve adesão à proposição de alteração da dieta em 

apenas 69,3% dos pacientes e a adesão à atividade física obteve índices menores, 

com apenas 34,6%. 

Nesse sentido, vale ressaltar a relevância e a complexidade da adesão ao 

tratamento de um indivíduo com doença crônica. É de amplo conhecimento que os 

principais fatores de risco para doenças crônicas, quais sejam, tabagismo, alcoolismo, 

alimentação não saudável, inatividade física e excesso de peso são estritamente 

dependentes do autocuidado.55 Considerada um processo multifatorial, a falta de 

adesão ao tratamento (medicamentoso e não medicamentoso) no transplante renal 

foi documentada como a segunda causa mais prevalente de perda do enxerto em 

longo prazo.56 

Os dados obtidos nesse estudo quanto à prevalência de HA no pós-transplante 

indicam que são compatíveis com aqueles da literatura, pois encontramos 61,5% de 

HA reportada como doença crônica, sendo causa base da DRC em 26,9%, e este 

percentual aumenta quando esteve associada a nefrite, totalizando 34,7%, ou seja, 

bastante compatível com o Censo Brasileiro de Diálise 2020 da SBN.6–8,27 

A hipertensão arterial resistente, conforme as Diretrizes Brasileiras de HA 2020, 

bem como definida no Posicionamento Brasileiro de HA Resistente 2020, é aquela 

que: 

 “Permanece acima das metas recomendadas com o uso de três anti-
hipertensivos de diferentes classes, incluindo um bloqueador do sistema 
renina angiotensina (IECA ou BRA), um BCC de ação prolongada e um 
diurético tiazídico de longa ação em doses máximas preconizadas e 
toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e 
comprovada adesão”.57 

 
Foram considerados hipertensos resistentes 6 pacientes (23%), os quais 

faziam uso de 3 ou mais classes de medicamentos anti-hipertensivos, conforme 

conceituado acima, mas nenhum necessitava de mais de 5 classes medicamentosas 

para o controle da PA, logo nenhum paciente foi considerado hipertenso refratário. 

Essa prevalência é praticamente o dobro daquela observada em estudos 

populacionais, como no estudo brasileiro REHOT (Resistant Hypertension Optimal 

Treatment), que encontrou prevalência de 11,7%, muito semelhante ao estudo ELSA 

(Estudo Longitudinal Brasileiro de Saúde do Adulto).1,58 
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Essa condição de resistência é secundária a inúmeros fatores, que interagem 

de modo complexo, incluindo variáveis associadas ao receptor, ao doador e causas 

específicas do transplante (uso de imunossupressores, disfunção do aloenxerto e 

complicações cirúrgicas, como estenose arterial do transplante).47,59 Os rins nativos 

podem contribuir significativamente por meio de mecanismos relacionados à produção 

de renina ou aumento de tônus simpático. Após o transplante, o ganho de peso é 

comum e, conforme vimos nesse estudo, a média de peso se encaixa na classificação 

de sobrepeso, o que contribui para o risco e gravidade de HA.47,59 

Com relação aos fármacos que pudessem interferir no controle pressórico dos 

pacientes, 25 dos 26 faziam uso de inibidores de calcineurina, sendo eles 22 pacientes 

com tacrolimo e 3 com ciclosporina. Todos utilizavam prednisona na menor dose 

possível, tiveram suas doses de imunossupressores ajustadas de acordo com os 

níveis séricos aferidos para que permanecessem dentro dos valores recomendados. 

Nenhum paciente incluído no estudo fazia uso de alfaepoetina ou uso crônico de 

qualquer outro medicamento que pudesse interferir no controle pressórico.  

O papel da terapia imunossupressora, como discutido anteriormente, é vital na 

prevenção da rejeição e no prolongamento da sobrevida do enxerto, mas podem 

causar HA, além de diabetes mellitus, dislipidemia, desordens eletrolíticas e, 

paradoxalmente, nefrotoxicidade. Glicocorticoides; inibidores de calcineurina, tais 

como ciclosporina e tacrolimo, justamente os fármacos utilizados por todos os 

participantes; podem aumentar a sensibilidade a vasoconstritores, ativando os 

sistemas renina angiotensina aldosterona e endotelina, além de determinar 

hiperatividade simpática e retenção de sódio. Por outro lado, inibem a síntese de óxido 

nítrico e podem aumentar a formação de radicais livres. Também tem sido descrito 

que os inibidores de calcineurina podem causar hiperatividade do cotransportador 

cloreto de sódio sensível à tiazida. Juntos, esses processos causam disfunção 

endotelial e contribuem para o comprometimento da função orgânica. 47,59,60  

Um achado já esperado e que se confirmou é que as medidas de consultório 

realizadas com toda técnica apropriada resultaram em valores significantemente 

discordantes daquelas obtidas pela MAPA para a média de 24h, vigília e sono34,35 

Fenótipos como Hipertensão Arterial do Avental Branco, presente em mais de 

40% dos participantes desse estudo, Hipertensãp Arterial Mascarada e padrão de 

sono sem descenso noturno estão associados, na população em geral e em 

transplantados renais, a aumento do índice de massa ventricular esquerdo, aumento 
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de eventos cardíacos adversos e piora da função do aloenxerto e, sempre que 

possível, devem ser diagnosticados, atenuados ou revertidos.31,35,59 

A MAPA desmascara esses fenótipos, e embora ainda tenhamos muitas 

questões a responder sobre a melhor forma de diagnóstico de hipertensão em 

transplantados renais, nossos dados e outros da literatura permitem advogar, 

enfaticamente, em favor de seu uso para diagnóstico e acompanhamento de 

transplantados renais, sempre que disponível.30,31,61–63 

Essa afirmação está igualmente ancorada em revisão sistemática com 

metanálise de Pisano et al. (2021) que incluiu 22 estudos (2.078 participantes). Entre 

12 estudos que avaliaram dados sobre desfechos renais, dez apontaram que a PA 

avaliada pela MAPA foi melhor preditor de declínio da função renal do que as medidas 

de consultório. Doze estudos analisaram a relação entre diferentes registros de PA e 

danos a órgãos-alvo e encontraram correlações robustas entre anormalidades 

ecocardiográficas e marcadores de dano vascular e MAPA de 24h, mas não com PA 

de consultório. Além disso, o padrão de PA circadiana anormal (non-dippers e reverse 

dippers) identificou receptores de TXR sob risco de perda da função renal e 

anormalidades Cardiovasculares.64 

Observando os achados pré e pós-intervenção com relação ao descenso 

noturno e que estão totalmente em acordo com a literatura científica foram os 

impressionantes 90% dos participantes do estudo que apresentaram descenso 

noturno alterado inicialmente.31,35 

A reavaliação dos pacientes indicou melhora do quadro geral da amostra, como 

esperado, e uma correlação positiva, indicando que quanto maior os valores iniciais, 

maiores os valores finais, sendo que o aumento de 1% na avaliação inicial do 

descenso noturno sistólico implicava no aumento médio de 0,49% no indicador da 

reavaliação. Já para o descenso noturno diastólico, o aumento de 1% na avaliação 

inicial implicava no incremento médio de 0,65% no indicador final.  

Estes dados evidenciam que as intervenções educativas baseadas em 

mudanças no estilo de vida associada às adaptações medicamentosas são capazes 

de modificar de forma significativa o descenso noturno e prevenir desfechos adversos. 

Embora mudanças no estilo de vida sejam sobejamente reconhecidas como 

eficazes no tratamento da HA, nesse estudo, não foi identificada diferença estatística 

entre resultados pré e pós MAPA dos pacientes que iniciaram atividade física e 
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aqueles que permaneceram com os antigos hábitos de atividade durante o período de 

análise. 

A literatura científica sobre os benefícios da atividade física para a saúde em 

geral e para redução do risco cardiovascular na população em geral é vasta e 

contundente. As diretrizes publicadas em 2010 pela Organização Mundial da Saúde 

recomendam um mínimo de 150 minutos de intensidade moderada de exercício 

aeróbico por semana ou 75 minutos de atividade aeróbica de intensidade vigorosa por 

semana em adultos.65 Para pacientes hipertensos com DRC, o KDIGO recomenda um 

programa de exercícios individualizado de acordo com suas condições físicas e 

cognitivas devido ao grande número de idosos e frágeis com DRC, sem qualquer 

recomendação específica para transplantados.66 Isso se deve aos poucos dados 

disponíveis sobre atividade física em transplantados renais. 67 

Uma revisão narrativa de 5 estudos sobre atividade física em transplantados 

renais demonstrou que ela é menor do que na população em geral do que em 

populações com outras doenças crônicas. Em comparação com portadores de DRC, 

é maior do que em pacientes em diálise.67 

Fatores como a presença de comorbidades do receptor, problemas de natureza 

psicossocial e socioeconômicos, além do tratamento imunossupressor em longo prazo 

afetam negativamente a atividade física, que por sua vez, predispõe à diminuição da 

qualidade de vida e ao aumento da mortalidade.68,69  

Treinamento físico parece ser seguro em receptores de transplante renal e 

estão associadas a uma melhor qualidade de vida e capacidade de exercício.70 No 

entanto, os dados disponíveis atualmente são caracterizados por grande variabilidade 

nas características dos pacientes; intervenções realizadas e medidas de resultados 

investigadas nos estudos, a maioria por meio de questionários e não por 

acelerômetros;71 bem como o uso de coortes de amostra pequena, como a de nosso 

estudo, mas que é muito semelhante aos demais estudos que encontramos. Essas 

limitações sugerem a necessidade de mais pesquisas nessa seara, com tamanho 

amostral adequado, utilizando medidas objetivas e padronizadas de atividade física e 

aptidão física em receptores de transplante renal e qual o tempo necessário para que 

elas produzam efeitos pressóricos benéficos e melhora nos desfechos 

cardiovasculares e renais.72 

Nos últimos anos, várias tendências dietéticas surgiram visando redução no 

risco cardiovascular, efeitos antiinflamatórios e perda de peso. Entre elas, dietas 
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baseadas em vegetais, jejum intermitente, dieta baixa em carboidratos/cetodieta e 

sucos de diferentes composições têm recebido grande atenção da mídia, mas é 

preciso cuidado e conhecimento sobre os riscos e benefícios potenciais dessas dietas 

em transplantados renais.73 

No entanto, uma medida não farmacológica bastante estimulada e 

recomendada universalmente para hipertensos, inclusive o foi enfaticamente para os 

participantes deste estudo, é a utilização de dieta hipossódica, uma mudança de fácil 

implementação, sabidamente eficaz no tratamento da HA e sem custos. 

No geral, todos os pacientes incluídos no estudo tiveram orientações sobre a 

dieta do Mediterrâneo e DASH de modo a adequá-las aos seus hábitos alimentares e 

condições socioeconômicas. 

 Observou-se, com isso, redução média das pressões arteriais sistólicas 

médias, em vigília e no sono, enquanto os transplantados que não readequaram 

hábitos alimentares apresentaram aumento dos respectivos indicadores (p<0,05). 

Essa relação também foi observada para PAD, no entanto, sem significância 

estatística. 

O documento do KDIGO de 2021 sugere que a ingestão de sódio seja inferior 

a 2 g de sódio por dia (ou <5 g de sal por dia) em pacientes com PA elevada e DRC, 

sem nenhuma recomendação específica para transplantados.4  

Ressalte-se que estudos na população em geral, mas também em receptores 

de transplante renal associaram a Dieta Mediterrânea com desfechos clínicos 

favoráveis, incluindo os renais, como os descritos no estudo observacional realizado 

na Holanda com 632 receptores de TXR.74 

 Em uma coorte multiétnica composta por 3.298 indivíduos, com 15 anos de 

acompanhamento, a Dieta Mediterrânea também foi capaz de diminuir em cerca de 

50% a probabilidade de desenvolver RFG-e incidente <60 ml / min por 1,73 m2.75  

Quanto à dieta DASH, ela consiste em uma baixa ingestão de sódio e carne 

vermelha/ processada, ingestão moderada de peixes, aves, nozes e sementes e alta 

ingestão de vegetais, frutas, grãos e laticínios com baixo teor de gordura. Essa dieta 

também é rica em fibras e gorduras monoinsaturadas e pobre em gorduras saturadas, 

trans e total e tem sido utilizada internacionalmente para tratar ou prevenir hipertensão 

arterial por diretrizes nacionais e internacionais.1,76 

Em estudo de coorte prospectivo, que incluiu 632 transplantados renais 

estáveis clinicamente, maior adesão a dieta DASH foi associada a um menor risco de 
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declínio da função renal (razão de risco 0,95; P = 0,008), bem como risco diminuído 

de mortalidade por todas as causas (razão de risco 0,95; P = 0,01). Outros trabalhos 

corroboram esses achados, que podem estar associados a mudanças positivas, de 

forma semelhante à dieta mediterrânea, nos lipídios, PA, resistência à insulina, 

inflamação, estresse oxidativo, rigidez arterial e função endotelial.77 

Recente revisão detalha os principais aspectos positivos e negativos de cada 

tipo de dieta, inclusive algumas que não foram recomendadas nesse estudo.78 

Quanto às intervenções medicamentosas realizadas, estas ocorreram em 88% 

dos pacientes e, na maioria, foram aumentadas as doses de anti-hipertensivos em 

uso, adequando-as de acordo com a tolerância e comorbidades e adicionada uma 

dose noturna de bloqueador de canal de cálcio (BCC). 

Revisão sistemática com metanálise e o KDIGO, indicam os BCC como os 

fármacos anti-hipertensivos de primeira linha para transplantados renais, pois 

melhoram a função do enxerto e reduzem sua perda. Seu uso noturno tem 

demonstrado boa performance para reversão do padrão alterado no sono, como 

encontrado neste estudo. Por outro lado, nenhum benefício claro está documentado 

para o uso de inibidores do sistema renina-angiotensina em relação ao tratamento 

convencional na literatura atual.66,79  

A Sociedade Europeia de Hipertensão recentemente (2021) produziu um 

consenso sobre Hipertensão no TXR indicando também os BCC como seguros e 

melhor indicados e, ainda, que na falta de estudos específicos randomizados e 

controlados nesta população, comparando diferentes tratamentos a longo prazo em 

relação aos desfechos renais e cardiovasculares, devemos utilizar as metas 

pressóricas existentes para hipertensos não controlados, que foi a nossa opção62. 

Finalmente, foi possível construir um escore de MAPA constituído por 25 

indicadores, possibilitando assim uma variabilidade de 0 a 25 pontos, aplicado 

também antes e depois das modificações propostas no estudo, sendo que o modelo 

ajustado indicou que, os valores iniciais do Escore de MAPA, resultado da 

proteinúria/creatininúria e idade apresentaram associação positiva, ou seja, quanto 

maior a pontuação inicial de cada um desses parâmetros, maior a pontuação final, 

sendo que mudanças no estilo de vida foram fatores preponderantes para diminuição 

da pontuação média do Escore, especialmente em relação à dieta, cuja adesão 

possibilitou uma variação negativa de 5 pontos no escore final, o que corrobora a 

importância do acompanhamento multidisciplinar e individualizado de cada paciente 
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transplantado renal objetivando menor morbidade e mortalidade, além de melhor 

qualidade de vida. 
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7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 
 O principal limitante desse estudo é o tamanho amostral, especialmente porque 

incluiu apenas hipertensos não diabéticos e aqueles com capacidade de compreensão 

para participação na pesquisa. Nem todos os pacientes, ao serem alertados sobre a 

necessidade de mudar seus estilos de vida e fazer dois exames de 24 horas durante 

a aplicação do TCLE, estiveram dispostos a participar.  

 A pandemia de COVID-19 impactou sobremaneira na coleta de dados e no 

comparecimento dos pacientes no ambulatório. 

 Para poupar os participantes da pesquisa de permanecer muito tempo fora de 

seus domicílios, em meio à pandemia, não foram incluídos questionários de qualidade 

de vida e recordatório nutricional pré e pós-intervenção. 

 Por outro lado, esse estudo traz informações nacionais sobre a medida da PA 

em receptores de TXR, que são muito escassos; enfatiza a importância da MAPA 

nesse grupo especial de pacientes, o que ainda não é uma realidade na maioria dos 

serviços brasileiros; e a aponta a necessidade de abordagem multidisciplinar com 

nutricionista e fisioterapeuta ou educador físico para que mudanças no estilo de vida, 

adicionadas a bom controle pressórico, preferencialmente na MAPA, modifiquem o 

prognóstico desses indivíduos. 
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8 CONCLUSÃO  
 
Com este estudo foi possível avaliar o perfil sociodemográfico dos 

transplantados renais hipertensos não diabéticos do ambulatório de transplante renal 

de um hospital de ensino do estado de São Paulo e verificar alta prevalência 

hipertensão arterial, diagnosticar os diferentes fenótipos de hipertensão arterial pela 

MAPA e implementar medidas de tratamento clínico comportamental e 

medicamentoso, a fim de diminuir prevenir desfechos cardiovasculares e retardar a 

perda do enxerto renal.  

Após 6 meses de seguimento destes pacientes foi possível perceber mudança 

significante no controle pressórico durante as consultas e confirmada com os 

resultados de MAPA após as intervenções propostas.  

Também foi possível o desenvolvimento de um escore de gravidade que leva 

em consideração todas as variáveis presentes no exame de MAPA e que demonstrou 

melhora após intervenção e pode ter seu valor na prática clínica, o que precisa ser 

confirmado futuramente. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Este é um convite para participar da pesquisa “Intervenções Educativas e 
Medicamentosas para Controle Pressórico em Transplantados Renais Baseadas 
no uso da MAPA”, que tem como objetivo: Comparar as medidas de PA de 

consultório e da MAPA pré e pós-intervenção com medidas educativas e terapêuticas 

para controle pressórico de transplantados renais e avaliar o perfil sociodemográfico 

e o padrão pressórico na MAPA e da PA de consultório de transplantados renais. Esta 

pesquisa faz parte de um projeto de Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Educação na Profissões da Saúde da Faculdade de Ciências Médicas 

e da Saúde da PUC-SP. Sua participação neste estudo é voluntária, serão anotados 

seus dados pessoais e você deverá fazer normalmente visitas a cada dois meses para 

medida da sua pressão arterial e para ser orientado sobre mudanças que terá que 

fazer no seu estilo de vida e nas medicações para que sua pressão fique bem 

controlada, evitando prejudicar seu rim transplantado. Serão feitos dois exames de 

monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA), um logo após o início da 

pesquisa e outro depois de seis meses. Este exame pode trazer pequeno desconforto 

a você. É feito com a medida da pressão durante 24 horas a cada 20 minutos durante 

o dia e cada 30 minutos a noite. Neste dia você não poderá tomar banho enquanto 

estiver com o aparelho. Quando ele insufla o ar para medir a pressão, você poderá 

sentir um desconforto como um aperto no braço, mas que não vai machucá-lo e 

permitirá que possamos fazer os ajustes necessários, podendo trazer grande 

beneficio à sua saúde. 

Você poderá esclarecer suas dúvidas com o responsável pela pesquisa em 

qualquer momento. O pesquisador responsável é Dr. Rafael Naufel de Sá Rebelo, 

telefone (15) 99116-6777, e-mail:Rafael_rebelo@hotmail.com. Esta pesquisa está 

sob orientação da Prof.a Dra. Cibele Isaac Saad Rodrigues, telefone 32129928, e-

mail: cisaad@pucsp.br.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e 

da Saúde, localizado na Rua Joubert Wey, nº 290, Jardim Vergueiro, Sorocaba, 

telefone 15-32129896, e-mail cepfcms@pucsp.br, atendimento de segunda-feira à 

sexta-feira, das 8:00h às 17:00h. 
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Todas as informações obtidas e sua identidade serão mantidas em completo 

sigilo. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo a você ou ao seu tratamento. 

Sua participação não implica em qualquer custo, como também você não receberá 

pagamento pela participação. 

As informações da pesquisa serão divulgadas e utilizadas para fins éticos. 

Declaro ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim e que terei posse de uma via deste termo. 

 
Local: Sorocaba, ______________________________________________ 
 
__________________________________                     Data: ____/____/____ 
Assinatura do Participante 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste participante para a inclusão neste estudo. 
 
__________________________________                      Data: ____/____/____ 
Dr. Rafael Naufel de Sá Rebelo CREMESP 169.786 
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APÊNDICE B – PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 
 

Dados Sociodemográficos 
1- Idade (anos completos): ________________________________________  

2- Sexo: masculino (   ) feminino (   ) outro (   ) _________________________ 

3- Etnia/Raça: branca (   ) negra (   ) parda (   ) amarela (   ) outra __________ 

4- Procedência: _________________________________________________ 

5- Profissão: ____________________________________________________ 

Ativo (   )  Inativo (   )   Do lar (   ) 

5 - Qual a sua escolaridade?  

Ensino fundamental completo (   ) 

Ensino fundamental incompleto (   ) 

Ensino médio completo (   ) 

Ensino médio incompleto (   ) 

Ensino superior completo (   ) em ___________________________________ 

Ensino superior incompleto (   ) em __________________________________ 

6 - Qual a sua formação religiosa?  

Católico (   ) Evangélico (   ) Espírita (   ) Judeu (   ) Batista (   )  

Não tenho formação religiosa (   ) Outra, Qual? _________________________ 

7- Situação conjugal  

Casado (   ) Amasiado (   ) Desquitado (   ) Divorciado (   ) Solteiro (   )  

Viúvo (   )  

Outra (   ) _______________________________________________________ 

8- Renda individual: __________________e familiar__________________(em 

salários mínimos)  
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Características Clínicas 
Tempo de transplante (meses ou anos) ___________________ 

Tipo de transplante: (   ) doador vivo     (   ) doador falecido 

Doença de base da DRC: __________________________________________ 

Doenças autorreferidas associadas: 

hipertensão arterial (   ) câncer (   ) depressão (   ) doença pulmonar (   )  

cirrose (   ) artrite (   ) doença óssea (   ) acidente vascular cerebral (   ) úlcera 

ou gastrite (   ) hepatite (   ) hipotireoidismo (   ) outras (   ) 

______________________________________________________________ 

Tempo que ficou em diálise até o TX  (meses ou anos) __________ 

CKD-EPI:                                  IMC:  

Medicação em uso: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________

_ 

Fumante: (   )  Sim    (   )  Não. Tempo:  

Álcool: (   )   Sim    (   )   Não . Tempo:  

Drogas ilícitas: (   )   Sim    (   )   Não . Tempo:  

Atividade física: (   )   Sim    (   )   Não.   Tempo: 

Dieta: 

__________________________________________________________ 

Outras informações clínicas relevantes 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO A – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO HOSPITAL SANTA LUCINDA 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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