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RESUMO

 A glomeruloesclerose focal segmentar
(GEFS) é considerada uma das nefropatias mais
recorrentes após transplante renal (TR). Após
um longo seguimento, analisamos os dados
referentes a 13 transplantes renais efectuados
em 12 crianças e adolescentes com GEFS,
avaliando a evolução e a recorrência da doença.

No período de 1983 a 2003, 14.6% dos TR
pediátricos efectuados na Unidade de TR (UTR)
do Hospital Geral de S. António (HGSA) foram
realizados em doentes com GEFS primária. A
idade média, à data do TR, foi de 12.6 ± 2.9 anos
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e o tempo de seguimento pós TR foi 8.5 ± 4.4
anos. Todos os doentes eram de raça branca,
sendo a idade média ao episódio inaugural de
6.3 ± 3.8 anos. Foi feita árvore genealógica que
revelou padrão familiar em 5 doentes (41.7%).
O tempo médio entre o diagnóstico inicial e o
primeiro tratamento substitutivo foi de 5 ± 3.6
anos. Todos receberam rim de dador cadáver,
e o esquema de indução de imunossupressão
baseou-se na ciclosporina (CyA) e prednisolona
(PDN) associada ou não a outras drogas como
a globulina anti-timócitica (ATG). A sobrevida
cumulativa do enxerto, nas crianças com GEFS
foi de 91.6% ao 1 ano e aos 5 anos e de 69.8%
aos 10 anos. Na restante população pediátrica
transplantada renal, foi de 88.2%, 80.5% e
64.9% respectivamente ao 1 ano, 5 e 10 anos
(p=ns). Houve apenas um caso de recorrência
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da GEFS (padrão não familiar; não tratado com
ATG), ou seja 7.7 %, o que representa uma taxa
de recorrência bastante baixa, quando compa-
rada a outras casuísticas. A GEFS não foi fac-
tor de mau prognóstico na nossa série.

Estamos cientes que dado o pequeno nú-
mero de doentes na nossa casuística não
podemos tirar conclusões definitivas. No entanto
a nossa série corrobora com outras no sentido
em que a GEFS constitui um grupo heterogéneo
de doenças, com subgrupos particulares, tais
como a GEFS familiar. Mais estudos são
necessários, nomeadamente no campo da
genética, de forma a podermos efectuar uma
melhor previsão da recorrência da GEFS num
determinado doente, assim como o papel das
drogas imunossupressoras na recorrência da
GEFS após TR.

Palavras-chave: glomeruloesclerose focal
segmentar, familiar, recorrência, transplante re-
nal.

SUMMARY

Focal segmental glomerulosclerosis –
what evolution after renal transplantation?

Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS)
is considered to be one of the most recurrent
post renal transplantation (RT) nephropathies.
After a long period of follow-up we analysed the
data of 13 RT in 12 children and adolescents
with FSGS, evaluating evolution and the recur-
rence of the disease.

In the period between 1983 and 2003, 14.6%
of the paediatric RT carried out at the Renal
Transplant Unit of Santo António Hospital was
performed on patients with primary FSGS.  The
mean age at RT was 12.6 ± 2.9 years and the
mean follow-up period was 8.5 ± 4.4 years. All

patients were Caucasian, with the mean age at
the inaugural episode 6.3 ± 3.8 years. Family
trees were made and revealed a familial pattern
in 5 patients (41.7%).  The average time between
the initial diagnosis and the first renal replace-
ment therapy was 5 ± 3.6 years. All received kid-
neys from cadaveric donors and the induction
immunosuppressive regime was based on
cyclosporine (CyA) and prednisolone (PDN)
associated or not with other drugs such as anti-
thymocytic globulin (ATG).  The cumulative sur-
vival of kidney grafts in children with FSGS was
91.6% at 1 and 5 years and 69.8% at 10 years,
and in the remaining renal transplanted paedia-
tric population, was 88.2%, 80.5% and 64.9%
respectively to the 1, 5 and 10 years (p=ns).
There was only one case of FSGS recurrence
(non familial pattern; not treated with ATG), which
is 7.7%, representing a very low recurrence rate
when compared with other groups. FSGS did
not impact on the prognosis.

We are aware that because of the small
number of patients in our group, we can not draw
definitive conclusions. However, our series cor-
roborates with others, in the sense that FSGS
constitutes a heterogeneous group of diseases
with particular subgroups, such as the familiar
FSGS. More studies are, however, necessary -
namely in the field of genetics - so that we can
make a better prevision of recurrent FSGS in a
particular patient, as well as the role of immuno-
suppressive drugs in the recurrence of FSGS
after RT.

Key-Words: focal segmental glomerulosclero-
sis, familial, renal transplant, recurrence.
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INTRODUÇÃO

A GEFS foi descrita pela primeira vez em
1957, podendo ser primária (idiopática) ou
secundária a uma série de agentes etiológicos
nomeadamente agenesia renal unilateral,
ablação renal, anemia das células falciformes,
obesidade mórbida, cardiopatia cianótica
congénita, nefropatia por heroína, nefropatia por
HIV, entre outros1. É importante distinguir entre
a forma primária e secundária dado a abor-
dagem terapêutica e prognóstico serem
diferentes2. O processo fisiopatológico primário
consiste numa lesão a nível dos podócitos
glomerulares, com proliferação das células
mesangiais, endoteliais e epiteliais, nos estadios
precoces, seguido de retracção/colapso dos
capilares glomerulares e por último esclerose1.
A GEFS idiopática é uma entidade heterogénea
representando 10% do síndrome nefrótico idio-
pático na criança, e é caracterizada, na grande
maioria dos casos, por uma resistência à corti-
coterapia e progressão para insuficiência renal
crónica terminal (IRCT)1. O diagnóstico da GEFS
é confirmado por histologia renal1. É difícil saber
com exactidão a percentagem de recorrência
da GEFS primária após o transplante, em parte
devido à natureza focal das lesões glomerulares,
as quais podem não estar presentes no frag-
mento obtido por biopsia do enxerto, e por outro
lado o facto de em algumas casuísticas consi-
derarem recorrência da GEFS com base
apenas no reaparecimento da proteinúria, sem
confirmação histológica. Nas séries publicadas
a taxa de recorrência da GEFS após TR é
variável, sendo a média aproximadamente de
20%1,3,4. É provável que alguns desses doentes
tenham GEFS secundária (devida a perda de
nefrónios, como por exemplo na nefropatia de
refluxo), a qual não é esperado que recorra após
o transplante. Assim sendo, a taxa de recor-
rência da GEFS primária pode ser substan-

cialmente maior que a publicada2.
O objectivo deste estudo foi avaliar retros-

pectivamente a evolução a curto e a longo prazo,
bem como a percentagem e factores de risco
da recorrência da nefropatia primária, dos doen-
tes com GEFS submetidos a TR, em idade
pediátrica, na UTR do HGSA e seguidos no Hos-
pital de Crianças Maria Pia.

DOENTES E MÉTODOS

Desde o início da actividade de transplante
renal no HGSA em 1983 foram realizados até
Setembro de 2003, oitenta e nove transplantes
renais em doentes com idade inferior aos 18
anos à data do TR.

Treze transplantes renais foram efectuados
em crianças e adolescentes com GEFS pri-
mária. Fomos analisar a evolução dessas
crianças tendo em atenção as seguintes variá-
veis pré-TR: idade da criança à data do episódio
inaugural (EI) e síndrome nefrológico de
apresentação, características da biopsia renal,
data do início da deterioração da função renal
(DFR), tempo médio entre EI e DFR e início do
tratamento de substituição (TS). Nos dados
referentes ao TR foram considerados a idade à
data de TR, características do dador, esquema
de indução da imunossupressão, evolução pós-
TR nomeadamente a recorrência da GEFS,
falência de enxerto e sobrevida do doente. A
recorrência foi definida pelo aparecimento de
proteinúria nefrótica no pós-TR e lesões de
GEFS na biopsia do enxerto.

Foi realizada árvore genealógica dos doentes
e comparadas as características e resultados
dos doentes com padrão familiar e com padrão
esporádico de GEFS. O padrão familiar foi
considerado quando existia pelo menos mais
um membro da família com GEFS ou síndrome
nefrótico idiopático com ou sem IRCT.
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Foi comparada a sobrevida cumulativa do
enxerto do grupo de doentes com IRCT por
GEFS e a restante população pediátrica trans-
plantada na Unidade de TR.

Análise estatística

O tratamento de dados foi feito no programa
SPSS. Foi utilizado o teste de X2 ou o teste
exacto de Fisher para as variáveis qualitativas
e o teste T para comparação de médias. As
curvas de sobrevida foram feitas pelo Kaplan
Meyer e comparadas pelo Log Rank teste.
Considerou-se resultado com significado
estatístico um p <0.05.

RESULTADOS

Treze transplantes renais foram realizados
em 12 crianças e adolescentes com IRCT
devido a GEFS primária, o que representa 14.6%
do total de transplantes renais efectuados neste
grupo etário. Um dos doentes foi submetido a 2
TR, tendo perdido o 1º enxerto por rejeição
aguda no pós-TR imediato. Todos os enxertos
foram de dador cadáver. Cinco doentes (41.7%)
apresentavam características compatíveis com
padrão familiar, as quais estão representadas
nas árvores genealógicas (Figuras 1 a 5).

O tempo médio de seguimento após TR foi
de 8.5 ± 4.2 anos. Todos os doentes eram de
raça branca e 66.7% eram do sexo feminino.
No EI todos se apresentaram com um síndrome
nefrótico que se revelou corticorresistente, tendo
a idade média de apresentação sido 6.3 ± 3.8
anos, com 25% das crianças abaixo dos 4 anos,
66.7% dos 4 aos 12 anos e 8.3% com idade
superior aos 12 anos.

A biopsia dos rins nativos foi compatível com
GEFS em todos os doentes, apresentando

proliferação mesangial 5 dos 12 doentes. O
tempo que mediou desde o EI até ao início da
DRF foi 3.8 ± 3.4 anos, variando entre 0 (um
caso que se apresentou já em insuficiência re-
nal) e os 11.2 anos. O tempo médio entre o início
da DFR e o primeiro TS renal foi 1.2 ± 1.4 anos,
33.3% abaixo de 6 meses, 16.7% entre 6 m e 1
ano, 33.3% entre 1 ano e 2 e 16.7% acima de 2
anos. Desde o EI até início do TS passaram em
média 5 ± 3.6 anos. Todos os doentes, excepto
um, foram dializados antes do TR. A duração
média de diálise realizada antes do TR foi de
12.6 ± 8.9 meses. A idade média dos doentes
na data do TR foi de 12.6 ± 2.9 anos variando
entre 7 e 16 anos. A idade do dador variou entre
os 8 e os 46 anos, média de 24.3 ± 9.9 anos, 1
dador abaixo dos 12 anos, 11 entre 12 e 40 anos
e 1 acima dos 40 anos. O número médio de
compatibilidade HLA dador-receptor foi em
DR=1.1±0.4 e no locus A+B = 1.2±0.6. O
esquema de indução de imunossupressão foi o
seguinte: CyA + PDN (n=4); ATG + CyA + PDN
(n=7); ATG + CyA + PDN + Azatioprina (n=2).
Nos 9 doentes em que se usou anticorpos
policlonais, foi efectuada dose de 3-4 mg/kg ATG
Fresenius previamente ao TR e nos 7 a 10
dias após TR.

Evolução pós-TR

Nos 13 TR por GEFS houve perda de 3
enxertos, 2 por rejeição e um por recidiva de
GEFS. Nos doentes que perderam o enxerto por
rejeição, um foi por rejeição aguda ao 5º dia de
TR complicado de rotura de enxerto e nefrec-
tomia de urgência e o outro por rejeição crónica
tendo perdido o enxerto aos 5.5 anos.

Só um doente com GEFS teve recidiva da
doença primária o que corresponde a 7.7% de
recidiva da GEFS na nossa população. Trata-se
de uma doente, nascida em 1975, com episódio
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inaugural em 1983. Entrou em diálise peritoneal
em Maio de 1988 e foi transplantada em Janeiro
de 1990. Não apresentava história familiar de
GEFS. Foi transplantada com esquema de

indução de CyA na dose de 500 mg/m2/ dia e
PDN. Teve recidiva praticamente imediata do
síndrome nefrótico após TR, com biopsia re-
nal confirmativa de recidiva de GEFS. Foi

Figura 1 – Árvore genealógica. Caso 1.     – SN;      – GEFS com IRCT;     – IRCT de etiologia desconhecida;      – Falecido

Figura 2 – Árvore genealógica. Caso2.      – GEFS com IRCT;     – GEFS;       – IRCT de etiologia desconhecida;      – Falecido;

     – Hematúria.

Caso 1

2        2

Caso 2

2
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manuseada nos primeiros meses com doses
relativamente altas de CyA oral (nível de CyA
basal 250-350ng/ml). Iniciou deterioração da
função do enxerto a partir do 2º ano pós TR e

reiniciou diálise peritoneal no 5º ano pós TR.
Dividimos a população em 2 grupos, com

GEFS familiar (GEFSF) e sem padrão familiar
(GEFSNF) e foram analisadas algumas

Figura 3 – Árvore genealógica do caso 3.      – GEFS com IRCT;      – Falecido.

Figura 4 – Árvore genealógica do caso 4.     – GEFS com IRCT;      – SN corticorresistente;      – Falecido.

Caso 3
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características desta população, não tendo sido
encontradas diferenças significativas no
decurso da doença inicial, nomeadamente idade
de início do síndrome nefrótico, forma de apre-
sentação, presença de proliferação mesangial
na biopsia renal, rapidez de progressão da
doença e início do primeiro tratamento subs-
titutivo (Quadro I). A idade à data do transplante,
a idade do dador, número médio de compa-

tibilidades HLA dador / receptor e esquema de
indução com e sem ATG estão representados
no Quadro II.

 Nos 12 doentes com GEFS, com enxerto
funcionante ao 1 ano (houve 1 enxerto com
perda precoce), a creatinina plasmática média
nessa data foi de 1.2 ± 0.3 mg/dl, não sendo
significativa a diferença dos casos familiares e
dos casos não familiares (1.1 ± 0.2 mg/dl v.s.
1.2 ± 0.3 mg/dl). Nenhum dos doentes tinha
proteinúria ao fim de 1 ano pós-TR, à excepção
da criança com recidiva da GEFS que apre-
sentava síndrome nefrótico. Aos 5 anos a
creatinina média era de 1.5 ± 0.6 mg/dl e 2
doentes tinham proteinúria em níveis nefróticos
(o doente com GEFS em recidiva, que ainda
tinha o enxerto funcionante e uma doente em
rejeição crónica, com biopsia renal confirma-
tiva).

A sobrevida cumulativa do enxerto, nas
crianças com GEFS foi de 91.6% ao 1 ano e 5
anos e 69.8% aos 10 anos, sendo na restante
população pediátrica transplantada renal, de
88.2%, 80.5% e 64.9% respectivamente ao 1
ano, 5 e 10 anos (p=ns) (Figura 6).

A taxa de mortalidade dos doentes trans-

Figura 5 – Árvore genealógica. Caso 5.      – GEFS com IRCT;       – GEFS sem IRC;      – Hematúria;      – Falecido.

Figura 6 – Sobrevida cumulativa do enxerto comparando o grupo
de transplante renal cuja etiologia da IRCT foi GEFS com os
restantes transplantados pediátricos da Unidade.

Caso 5

2      22       2 3  6      3
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plantados com GEFS foi nula ao fim do período
de seguimento.

DISCUSSÃO

O transplante renal pediátrico tem particula-
ridades em relação ao efectuado na população
adulta, havendo diferenças técnicas, metabó-
licas, imunológicas e factores psicológicos que
tornam as crianças e adolescentes diferentes5,6.
Relativamente à recorrência da doença base
após transplante, responsável pela falência de
enxerto, estima-se ser menor que 2% no adulto
e cerca de 7% na população pediátrica6. A GEFS
é considerada a nefropatia mais recorrente após
TR2,7. Atendendo a que na nossa série os
doentes com GEFS representam 14.6% do to-
tal dos transplantados renais pediátricos, valor
aproximado do encontrado (11.5%) no Estudo
Cooperativo Norte-Americano de Transplante
Renal Pediátrico8, a GEFS e a possibilidade de
recorrência no pós-transplante, constitui um
problema considerável.

Todos os doentes incluídos na nossa
casuística realizaram biopsia dos rins nativos
por apresentarem síndrome nefrótico corticor-
resistente e temos praticamente a certeza que
todos tiveram como causa de IRCT, uma forma
primária de GEFS.

 No nosso estudo 41.7% dos doentes tinham
padrão familiar de GEFS. Actualmente é su-
gerido que a GEFS familiar, é uma entidade
diferente, que não responde a qualquer trata-
mento imunosupressor, ao contrário de alguns
casos de GEFS esporádicos, pelo que é de
maior importância a história familiar, e o estudo
genético destes doentes, poupando assim os
doentes a medicação imunossupressora, com
todos os efeitos colaterais inerentes2,3,6,9-11.
Vários estudos apontam para a presença de 2
padrões de hereditariedade nas formas fami-

QUADRO I
Características pré-TR no grupo GEFSF v.s. grupo GEFSFNF

(*1) P<0.05

QUADRO II
Características do TR no grupo GEFSF V.S. grupo GEFSNF

GEFSF

(nº = 5 doentes)

GEFSNF

(nº = 7 doentes)

Sexo

masculino

feminino     (*1)

4

1

0

7

Idade ao EI 6 ± 3.6 anos

 (0.5 – 10)

6.5 ± 4.2 anos

(3 –14.9)

Proliferação

mesangial (biopsia) 2 3

EI até DFR 3.6 ± 2.5 anos

 (0.3 – 6.5)

4.0 ± 4.1 anos

 (0 – 11.2)

DFR até tratamento

substituição

5.3 ± 4.7 meses

 (0.5 – 11)

20.5 ± 18.6 meses

 (0.5 – 60)

Duração da diálise 13 ± 6 meses

(5.3 – 19.7)

12,3 ± 11 meses

(0.1 – 26.8)

GEFSF

(nº  5 TR)

GEFSNF

(nº  8 TR)

Idade do doente ao TR 11.6 ± 2.3 anos

(8.8 – 15)

13.2 ± 3.2 anos

(7.8 – 16.6)

Nº médio de compatibilidades

no locus HLA DR e

HLA A+B

1.0 ± 0.4 (DR)

1.4± 0.6 (A+B)

1.1 ± 1 (DR)

1.1 ± 0.8 (A+B)

Idade dador 24 ± 11.5 anos

(8 - 37)

25.6 ± 9.9 anos

(16 - 46)

Imunossupressão de indução

Com ATG/sem ATG 4 / 1 5 / 3
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liares: 1) autossómico dominante (AD) que
parece envolver vários genes como o GEFS1
(cromossoma 19q13) que codifica a a-actinina-
4, o gene GEFS2 (cromossoma 11q21-q22) e
outros locus ainda em estudo; 2) autóssomica
recessiva (AR) envolvendo o gene NPHS2
(cromossoma 1q25-31) que codifica a podocina.
Todas estas proteínas fazem parte da estrutura
dos podócitos que constituem o local da lesão
primária na GEFS10-13. Analisando as árvores
genealógicas podemos especular (já que não
temos estudo genético destas famílias) que as
famílias com uma geração atingida apresen-
tariam um padrão autossómico recessivo (Figura
4 e 5) e aquelas com várias gerações envolvidas
apresentariam um padrão autossómico domi-
nante (Figuras 1, 2 e 3) ou autossómico domi-
nante com penetrância variável.

Segundo dados da Associação Europeia de
Diálise e Transplante, assim como do Estudo
Norte-americano envolvendo Transplantes
Renais Pediátricos, a taxa de recorrência de
GEFS pós transplante ronda os 20%3,8, e o
aparecimento da proteinúria pós-TR é precoce,
com um tempo médio de recorrência da GEFS
no enxerto pediátrico de 14 dias2. No nosso
estudo obtivemos uma percentagem de recor-
rência de 7.7% a qual é francamente inferior aos
valores publicados em outras séries, que
variaram entre 20% a 52%3,8,12,14-16. Estamos
convictos que só tivemos uma recidiva da
GEFS, já que nenhum dos doentes tinha protei-
núria ao 1 ano pós-TR, à excepção da criança
com recidiva da GEFS que apresentava sín-
drome nefrótico.

O mecanismo de recorrência permanece
desconhecido. A recorrência de GEFS após TR
e sua resolução através da remoção de subs-
tâncias plasmáticas por plasmaferese leva à
hipótese de que um factor circulante possa ser
o causador da proteinúria recorrente2.

A idade de diagnóstico (inferior a 15 anos),

rápida progressão para IR, factores histológicos
como a proliferação mesangial na biopsia renal
dos rins nativos, idade à data do transplante e
recorrência num primeiro TR, todos têm sido
apontados como factores de risco favoráveis à
recorrência3,12,14-16. Por outro lado, a raça negra,
parece representar um grupo de risco baixo, em
que a recorrência é menos frequente2. Há um
subgrupo de doentes, por exemplo, em que a
doença recorre em cerca de metade dos casos.
Nestes doentes com GEFS, muito provavel-
mente com GEFS primária, são quase todos
crianças ou adolescentes (< 20 anos), e têm
um curso clínico rápido, com um intervalo entre
o diagnóstico da GEFS e IRCT inferior a 3 anos2.
Na nossa casuística pediátrica todos os doentes
eram de raça branca, 41% apresentavam pro-
liferação mesangial na biopsia dos rins nativos
e 25 % evoluíram em menos de 3 anos entre o
diagnóstico e o primeiro tratamento substitutivo,
o que constitui um grupo considerável de
doentes em que à partida o prognóstico seria
reservado. Uma das explicações possíveis para
termos uma tão baixa taxa de recorrência de
GEFS é a nossa amostra ter uma grande
percentagem de doentes com padrão familiar
(41.7%), considerada por muitos como uma
entidade de comportamento distinto que
habitualmente não recorre após o trans-
plante11,12.

Há semelhança de outros estudos9, não
encontramos diferenças significativas entre os
grupos familiar e não familiar relativamente à
idade de início, forma de apresentação, rapidez
de progressão da doença e idade ao TR. Os
dois grupos tiveram dadores cadáver de idade
sobreponível, número de compatibilidades HLA
dador-receptor semelhante e foram submetidos
ao mesmo tipo de imunossupressão. O grupo
familiar teve uma boa evolução, já que não houve
perda de qualquer enxerto nem recorrência da
GEFS pós-TR ao contrário do grupo não fami-
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liar, mas dado o pequeno número de doentes
em cada grupo, nenhuma conclusão definitiva
pode ser tirada.

A descoberta de mutações no gene NPHS2
(característico de algumas formas hereditárias)
em casos aparentemente esporádicos de
GEFS requer uma reavaliação do problema2,10.
Num estudo italiano com 53 doentes aparente-
mente com forma esporádica de GEFS, encon-
traram mutações no gene da podocina em 13
doentes. Desses, 5 recorreram após TR desen-
volvendo uma proteinúria que respondeu ao
tratamento combinado com plasmaferese e
ciclofosfamida. Os doentes portadores de
mutações no gene NPHS2 e sem história fami-
liar de síndrome nefrótico são indistinguíveis
daqueles com GEFS idiopática clínica e fenoti-
picamente. É necessário salientar que neste
estudo, dos 5 casos em que foi considerado
haver recorrência da GEFS só 2 é que tiveram
biopsia renal confirmativa, e em 3 foi testado a
serologia para determinação dos anticorpos
anti-podocina que foi negativa17.

Os anticorpos policlonais, tais como o ATG,
têm sido largamente usados na transplantação
para tratamento das rejeições agudas, e também
no esquema de indução, permitindo reduzir as
doses de inibidores da calcineurina, evitando
assim, a nefrotoxicidade durante o período de
necrose tubular aguda pós-TR e melhorando a
sobrevida do enxerto ao atrasar os episódios
de rejeição aguda18. A terapêutica com ATG
induz alterações dos linfócitos T, que persistem
alguns anos após TR. O impacto da depleção
sustentada dos linfócitos T, não está bem
estabelecido, mas poderá contribuir favoravel-
mente na aceitação do enxerto a longo prazo e
melhor sobrevida do enxerto18.

No nosso Centro desde 1991 optou-se por
associar o ATG profilático na terapêutica de
indução nas crianças, dado serem um grupo
de doentes com um sistema imunológico mais

reactivo que os adultos5,6. Estudos recentes
apontam um papel importante no esquema de
indução de imunossupressão com ATG na
diminuição da recorrência da GEFS após TR19.
Em 29 adultos transplantados que receberam
ATG apenas 2 recorreram (6.9%)19. Na nossa
população, em que uma percentagem conside-
rável (9 em 13 TR) recebeu ATG profilático,
nenhum desses casos tratado com ATG re-
correu, quer na forma familiar quer na não fa-
miliar. A nossa percentagem de recorrência de
GEFS foi sobreponível à desse estudo. Assim
não poderemos excluir o possível efeito benéfico
do ATG na recorrência de GEFS. Por outro lado,
estudos apontam no sentido de altos níveis de
CyA na fase inicial de transplantação poderem
contribuir para a prevenção da recorrência da
GEFS e remissão da proteinúria, através de um
efeito protector directo na barreira de filtração
glomerular na GEFS14. Na nossa doente com
recidiva, transplantada há 14 anos, optamos por
doses relativamente altas de CyA, tendo-se
obtido um controlo razoável da doença com uma
evolução lenta para a perda de enxerto (5 anos).

Ao fim de um tempo médio de seguimento
de 8.5 anos obtivemos bons resultados nos
nossos transplantados renais pediátricos com
GEFS que tiveram uma sobrevida cumulativa
do enxerto semelhante à restante população
pediátrica transplantada renal (91.6% ao 1 e 5
anos versus 88.2 e 80.5% respectivamente).

Estamos cientes que dado o número pe-
queno de doentes na nossa casuística, não
podemos tirar conclusões definitivas. No entanto
a nossa série corrobora com outras no sentido
em que a GEFS constitui um grupo heterogéneo
de doenças, com subgrupos particulares, em
que as formas familiares se comportam de
modo diferente, sendo raros os casos de recor-
rência da doença após transplante renal. São
necessários mais estudos, nomeadamente no
campo de genética, de forma a podermos
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efectuar uma melhor previsão da recorrência da
GEFS num determinado doente, assim como o
papel do ATG, bem como de outras drogas
imunossupressoras na recorrência da GEFS
após TR.
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