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Resumo O transplante renal é considerado o melhor tratamento para a doença renal 

terminal. Essa terapia tem avançado em diversos aspectos, contribuindo para que pacientes transplantadas em idade 

fértil possam ter uma gestação bem-sucedida. Foi conduzida revisão da literatura nas bases de dados Periódico 

Capes e PubMed/MEDLINE no período entre 1998 e 2013, visando melhor compreensão e acompanhamento 

de gestantes submetidas a transplante renal.O sucesso dessas gestações depende de vários fatores, incluindo 

planejamento pré-concepção minucioso baseado na saúde geral da paciente, função do enxerto, história de 

rejeição, pressão arterial sistêmica, proteinúria e ultrassom do enxerto. Há relatos de nascidos vivos em torno 

de 70% dessas gestações, com mortalidade perinatal de 10%, deterioração do enxerto em 5% dos casos, e 

média temporal entre o transplante e a gestação de aproximadamente três anos. As principais complicações 

foram maiores taxas de parto cesáreo, hipertensão arterial sistêmica e parto pré-termo. Embora a frequência 

de complicações perinatais descrita nessa população seja elevada, o transplante renal não é considerado uma 

contraindicação para a gestação. É necessário melhor avaliação dos efeitos dos agentes imunossupressores sobre 

o feto e o recém-nato para garantir segurança do uso dessas drogas durante a gestação e a amamentação.

Abstract Renal transplantation is considered the best treatment for end-stage renal 

disease. This therapy has advanced in many ways, contributing to transplanted patients of childbearing age can 

have a successful pregnancy. It was conducted a literature review in Capes Journal and PubMed/MEDLINE database 

between the period of 1998 and 2013, aiming at better understanding and monitoring of pregnant women 

who underwent renal transplantation. The success of these gestations depends on diverse factors, including 

a thorough preconception planning based on the patient general health, graft function, history of rejection, 

systemic blood pressure, proteinuria and graft ultrasound. There are reports of live births in about 70% of the 

gestations, with a perinatal mortality of 10%, graft deterioration in 5% of the cases, and temporal average 

between the transplantation and the gestation of approximately three years. The main complications were higher 

rates of cesarean delivery, systemic arterial hypertension and preterm birth. Although the frequency of perinatal 

complications described in this population is high, renal transplantation is not considered a contraindication to 

pregnancy. It is necessary better assessment of the imunossupressors agents effects on the fetus and newborns 

to ensure safety of the use of these drugs during pregnancy and breastfeeding.
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Introdução

O transplante renal é considerado atualmente o tratamento de 

escolha, ou seja, o melhor tratamento para doença renal terminal1-3 (C).

Nas últimas décadas, muito se avançou em relação ao transplante 

renal, tanto na melhoria das técnicas cirúrgicas quanto no uso 

eficiente de imunossupressores e no aprimoramento da metodo-

logia utilizada para acompanhar pacientes pós-transplante4-9 (C).

Neste grupo de pacientes transplantadas com uma nova 

expectativa e qualidade de vida, encontram-se mulheres em 

idade fértil e, consequentemente, com possibilidade de  gestação. 

Numerosos estudos têm mostrado que a gravidez pode ser 
 bem-sucedida para essas pacientes, resultando no nascimento 

de um bebê saudável sem que o enxerto seja prejudicado9-11 (C).

O objetivo deste estudo foi realizar revisão na literatura, 

visando melhor compreensão e acompanhamento de gestantes 

submetidas a transplante renal.

Metodologia

Foi realizada revisão da literatura nas bases de dados Periódico 

Capes e PubMed/MEDLINE no período entre 1998 e 2013. 

Foi critério de inclusão: a presença dos descritores “gestação” e 

“transplante renal”. Artigos tanto na língua portuguesa como 

inglesa foram incluídos. Usamos como referência para esse 

trabalho 43 artigos no total, entre os quais constam artigos de 

revisão (reviews), artigos de revisão sistemática (systematic reviews) 

e metanálise (meta-analysis).

A correspondência entre o grau de recomendação e a força de evi-

dência científica foi baseada no projeto Diretrizes da Associação Médica  

Brasileira (AMB), sendo:

•	 A: Estudos experimentais ou observacionais de melhor 

consistência.

•	 B: Estudos experimentais ou observacionais de menor 

consistência.

•	 C: Relatos de casos e estudos não controlados.

•	 D: Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em 

consensos, estudos fisiológicos ou modelos animais.

Discussão

A gestação em mulheres portadoras de transplante tornou-se 

um evento progressivamente comum: mais de 14.000 gestações 

já foram documentadas. Hoje, uma gestação bem-sucedida 

representa uma oportunidade realista após transplante renal 

(TR). No entanto, deve ser ressaltado que, embora possível, essa 

gestação acarreta elevado risco e requer uma abordagem mul-

tidisciplinar. A Obstetrícia e a Nefrologia devem acompanhar 

conjuntamente o desenrolar da gestação12-15 (B).

Em 1958, foi relatada a primeira gestação em portadora de 

TR, de 22 anos de idade, que havia recebido o enxerto de sua 

irmã gêmea idêntica. A partir daí, passaram a ser frequentes os 

relatos a esse respeito16 (C).

Infelizmente, o número de estudos sobre a gestação após 

transplante renal é limitado a poucas análises de registros vo-

luntários e numerosos relatos de casos individuais14 (A).

Os avanços nas técnicas cirúrgicas e de terapia imunossupressora 

têm aumentado a sobrevida e a qualidade de vida em pacientes 

submetidos a transplante de órgãos, fato que tem sido causa 

importante do aumento de relatos de gravidezes  bem-sucedidas 

em mulheres com transplante renal12 (B).

Mulheres em idade fértil portadoras de doença renal terminal 

apresentam a fertilidade aproximadamente dez vezes inferior à 

fertilidade de mulheres saudáveis. Alguns estudos sugeriram 

que o transplante renal acarreta melhora da função reprodutiva 

dessas pacientes e, após alguns meses do transplante renal, em 

média seis meses, a fertilidade é restaurada por completo13-14 (A).

O planejamento pré-gestacional é importante nas pacientes 

com transplante renal, pois a falta de um acompanhamento ade-

quado pode comprometer a função do enxerto e a sobrevivência 

da paciente, além da possibilidade de arriscar o desenvolvimento 

e a vida do feto em razão da exposição a medicamentos imu-

nossupressores17-19 (C). Além disso, antes de considerar uma 

gravidez, essas pacientes precisam saber as contraindicações, as 

complicações e as questões relacionadas à saúde do concepto e 

a sua função renal futura18 (C).

Os resultados gestacionais descritos na literatura sobre 

a gestação após transplante renal não apresentam grandes 

divergências. Há relatos de nascidos vivos em 73,5% dos ca-

sos — sendo a taxa de nascidos vivos superior à da população 

geral —, abortos espontâneos e terapêuticos até 12 semanas em 

23,5%, mortalidade perinatal de 10%, e taxa de cesariana em 

no mínimo 79% dos casos12,14,20 (A).

A faixa etária materna das gestantes transplantadas varia na 

literatura entre 20 e 36 anos, com número médio de consultas 

pré-natais em torno de 6. A idade gestacional e o peso ao nasci-

mento situam-se, respectivamente, em 33 semanas de gestação 

e 2.000 g em média. Foi descrita deterioração da função do 

enxerto em apenas 5,5% dos casos, e a média temporal entre o 

transplante e a gestação é de aproximadamente 3 anos12,14,20 (A).

Aconselhamento pré-gestacional da paciente com transplante renal

É aconselhado aguardar dois anos após o transplante renal 

para engravidar em decorrência do risco de rejeição do enxerto 
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após a cirurgia. Entretanto, é importante que cada paciente seja 

avaliada individualmente. Ou seja, mais importante do que o 

estabelecimento de um período fixo de dois anos é a consideração 

de fatores como: risco de rejeição do enxerto, risco de infecção 

por microrganismos agressivos, terapia concomitante com me-

dicamentos perigosos e adequação da função do enxerto. Se a 

paciente apresenta um enxerto com função estável, tem baixo 

risco de infecções oportunistas e não faz uso de drogas terato-

gênicas, é possível que uma gestação ocorra depois doperíodo 

de apenas um ano após o transplante renal, sem que o risco para 

ela seja elevado13 (B) (Quadro 1).

Acompanhamento da gestante com transplante renal

Todas as gestantes portadoras de transplante renal apre-

sentam insuficiência renal, mesmo que os níveis de creatinina 

sérica estejam dentro da normalidade. Portanto, elas devem 

ser acompanhadas segundo os mesmos guidelines de acom-

panhamento de gestantes não transplantadas com variados 

graus de doença renal. Gestantes e pacientes transplantados 

apresentam risco aumentado de infecções, especialmente 

infecções do trato urinário e pielonefrites agudas do enxerto, 

portanto urinoculturas devem ser requisitadas mensalmente, e 

todas as infecções assintomáticas devem ser tratadas13,21,22 (C). 

O Consenso, resultado da conferência organizada pelo Comitê 

de Saúde da Mulher da American Society of Transplantation, 

realizada nos dias 1 e 2 de março de 2003, em Bethesda13 (C), 

está descrito no Quadro 2.

Alguns pesquisadores sugeriram que a gestação é um estado 

natural de imunossupressão. No entanto, muitas evidências pos-

teriores demonstraram que uma gestante não possui seu sistema 

imunológico deprimido e que, por isso, a redução inapropriada dos 

imunossupressores utilizados durante a gravidez pode ocasionar a 

rejeição do enxerto. Embora sejam pouco frequentes os episódios 

agudos de rejeição do enxerto, deve-se manter vigilância sobre 

a função do enxerto durante a gestação e reajustar a imunossu-

pressão sempre que necessário13 (C). As terapias imunossupres-

soras devem ser ajustadas para manter as células brancas e as 

plaquetas, assim como a função renal, dentro de limites aceitá-

veis; os valores de creatinina no soro >1,5 mg/dL e proteinúria 

>500 mg/24 horas aumentam significativamente o risco de 

rejeição do transplante2,12,23 (B). 

Quadro 1 - Critérios propostos para se considerar a gravidez em 
transplantadas

1. Boa saúde geral, por cerca de dois anos após o transplante.

2. Função do enxerto estável (creatinina sérica <2 mg/dL), de preferência <1,5 mg/dL.

3. Não há recentes episódios de rejeição aguda e nenhuma evidência de rejeição 
em curso.

4. Pressão arterial normal ou regime anti-hipertensivo mínimo (apenas um 
medicamento).

5. Ausência de ou proteinúria mínima <5 g/dia.

6. Ultrassom do enxerto normal (ausência de distensão pielocalicial).

7. Imunossupressão recomendada:
• Prednisolona <15 mg/dia; 
• Azatioprina <2 mg/kg/dia;
• Ciclosporina ou tacrolimus em níveis terapêuticos;
• Micofenolato de mofetil e sirolimus são contraindicados e devem ser 
interrompidos seis semanas antes de a concepção ser tentada.

Adaptado de EBPG Expert Group on Renal Transplantation15 (B).

Base para início de gestação
• Nenhuma rejeição no ano anterior à programação da gravidez

• Função do enxerto adequado e estável (creatinina <1,5 mg/dL; taxa de 
filtração glomerular – TFG – precisa ser definida em estudos prospectivos) 
e/ou nenhuma ou mínima proteinúria. 

• Nenhuma infecção aguda que pode afetar feto
• Imunossupressão de manutenção em dose estável 
• Circunstâncias especiais que têm impacto sobre as recomendações: 

• Rejeição no primeiro ano (considerar avaliação do enxerto - biópsia e TFG).
• Idade materna.

• Presença de comorbidades que possam afetar a gravidez e função do enxerto.

Fatores e comorbidades que podem influenciar o resultado da gravidez
• Etiologia da doença causadora da insuficiência renal (pelo risco de doença 
recorrente).
• Disfunção crônica do enxerto.
• Função renal comprometida e proteinúria.
• Estado cardiovascular e pulmonar estável.
• Diabetes mellitus (ou história de).
• Hepatites B e C, infecção pelo citomegalovírus.
• Obesidade.

Aconselhamento pré-gravidez
• Deverão ser introduzidas, pelo menos, na avaliação pré-transplante.
• Deve ser oferecido tanto para a paciente quanto para o seu parceiro.
• Pacientes idealmente devem ser vacinadas pré-transplante, mas, se não o 
forem, devem ser vacinadas pré-gravidez para influenza, pneumococo, hepatite 
B e tétano.
• Devem ser discutidos os riscos de nascimento pré-termo e suas 
consequências, bem como os riscos para a mãe. 

Conduta obstétrica
• Pré-natal com obstetra especializado em gestação de alto risco materno-fetal 
(i.e. maior risco de crescimento intrauterino restrito e pré-eclâmpsia), em conjunto 
com o nefrologista.
• A via de parto deve seguir indicação obstétrica.
• Disfunção do enxerto durante a gravidez pode sugerir necessidade de 
investigação apropriada dele (por biópsia, se necessário).
• A imunossupressão deve ser mantida durante a gravidez para evitar a 
rejeição do enxerto (estudos futuros devem abordar seleção e dosagem ideais 
desses agentes).
• Lembrar que os vômitos e o metabolismo das drogas imunossupressoras 
na gestação podem levar à diminuição da absorção, com imunossupressão 
inadequada (necessidade de avaliar o risco de teratogenicidade e o risco de 
rejeição aguda do enxerto).

Fonte: McKay, et al.18.

Quadro 2 - Consenso do Comitê de Saúde da Mulher da 
American Society of Transplantation (realizada em março, 2003, 
em Bethesda)
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A imunossupressão recomendada consiste em prednisolona 

(15 mg/dia ou menos), azatioprina (2 mg/kg/dia ou menos), 

e os níveis terapêuticos de ciclosporina (2–4 mg/kg/dia) ou 

tacrolimus (a dose tem que ser significativamente reduzida 

para evitar a toxicidade, por vezes, até 60%). Micofenolato de 

mofetil e sirolimus são contraindicados e devem ser interrom-

pidos 6 semanas antes da tentativa de concepção3,12,15,24-26 (B).

Complicações na gestação na paciente transplantada

A gestação na paciente pós-transplante renal deve ser considerada 

como de risco, havendo uma longa lista de complicações possí-

veis27-29. Essas complicações podem ser divididas entre imediatas 

e tardias, e entre maternas e fetais. As complicações maternas 

incluem maiores taxas de cesárea, transfusão sanguínea, anemia, 

gravidez ectópica, infecções, redução transitória da função renal, 

pré-eclâmpsia, piora da proteinúria, hipertensão arterial, rejeição 

aguda do enxerto (4,2%), síndrome hemolítico-urêmica e diabetes  

gestacional12,14,20,22,26,30-35 (A). As complicações fetais incluem 

parto pré-termo, crescimento intrauterino restrito, baixo peso 

ao nascer, síndrome da angústia respiratória aguda, infecções, 

insuficiência suprarrenal, anormalidades cromossômicas, atrofia 

do timo, leucopenia, trombocitopenia, anemia, hidronefrose e 

malformações12-14,20,22,26,32,34,36-38 (A) (Tabela 1).

Durante o puerpério devem ser monitorados rigorosamen-

te: função renal, proteinúria, pressão arterial, níveis séricos de 

ciclosporina/tacrolimus e balanço hídrico13,24 (C).

Contraindicações à gestação na paciente transplantada

A gravidez está contraindicada nos dois primeiros anos 

pós-transplante renal em razão de um risco aumentado 

de rejeição agudas e de doses mais altas de drogas imu-

nossupressoras. Função renal alterada (creatinina sérica  

>2 mg/dL), proteinúria acima de 5 g/dia, episódios recentes de 

rejeição do enxerto, ultrassom do enxerto alterado (distensão 

pielocalicial), hipertensão não controlada ou com necessidade 

de mais de uma medicação para controle da pressão arterial, uso 

de imunossupressores em altas doses (micofenolato de mofetil 

e sirolimus são contraindicados) são outras contraindicações. 

Tabela 1 - Complicações perinatais em diferentes países na gestante com transplante renal

Parâmetros Estados Unidos Reino Unido Canadá Brasil Japão Espanha México
Período 1991–2005 1994–2001 1988–1998 2001–2005 1984–2003 1978–1994 2009–2010
N° de pacientes 716 176 44 42 42 39 18

N° de gestações 1.097 193 44 52 53 50 18

Nascidos vivos 71–79% 79% 72,72% 98,08% 100% 84% 78,94%

Abortos 1–24% 11% 18,18% 0% 0% 16% 10,52%

Mortalidade neonatal 1–2% 2% 9,09% 1,92% 0% 16% 10,52%

Nascimentos prematuros 52–54% 50% 34,09% 38,4% 58,5% 30% 22,23%

Nascimentos a termo 46–48% 39% 52,28% 38,4% 41,5% 54% 66,65%

Baixo peso ao nascer 46–50% 52% 0% 29,6% 58,5% 32% 10,52%

Muito baixo peso ao 
nascer

NR 22% 0% NR 11,3% NR 0%

Ruptura prematura das 
membranas

NR 0% NR 7,7% NR NR 22,23%

Cesariana 46–55% 72% NR 61,5% 73,9% 64% 88,88%

Anemia NR NR NR 59,6% NR NR 33,33%

Infecção urinária 22–34% NR NR 42,3% NR 23,07% 16.66%

Diabetes gestacional 3–12% NR NR 7,7% NR 0% 0%

Transfusão NR NR NR 17,3% NR NR 38,88%

Pré-eclâmpsia e eclampsia 29–31% 36% NR 30,7% 37,7% 2,56% 11,12%

Hipertensão arterial 58–72% 36% NR 63,5% 73,9% 39% 38,88%

Proteinúria NR NR NR NR 91,3% 10,25% 27,77%

Rejeição do enxerto 2–4% 0% NR 0% 0% 7,69% 0%

Deterioração funcional do 
enxerto

0% 20% NR 44,2% 35,8% 12,82% 5,55%

Perda do enxerto durante 
a gravidez

0% 20% NR 1,9% 0% 2,56% 0%

Dois anos de sobrevivência 
do transplante

87–96% 94% NR 98,1% 95,65% 84,61% NR

Malformação congênita 4% 0% 2,27% 0% 1,88% 2% 0%

NR: não reportados
Fonte: Vázquez-Rodríguez et al.35.
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