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RESUMO

A infecção por poliomavírus é uma causa de
nefrite intersticial associada a disfunção do
enxerto renal. O tratamento é difícil, obrigando
a redução da imunossupressão (IS). Mesmo
assim assiste-se muitas vezes à inexorável
perda do enxerto. O uso de Cidofovir em doses
baixas foi descrito com sucesso em alguns
casos.

Os autores descrevem dois casos de
infecção por Poliomavírus, tratada com Cidofovir
e imunoglobulina inespecífica (IGIV).
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1. MCCL, 34 anos, sexo F, IRC secundária a
nefropatia diabética. Submetida a transplante
rim-pâncreas em Outubro 2001. IS com ATG,
tacrolimus, sirolimus e prednisolona, com boa
função dos dois enxertos. Dois anos após o
transplante verificou-se agravamento da função
renal (1,5 para 2,1 mg/dl creatinina), HTA e
proteinúria. A biopsia renal revelou infecção por
poliomavírus. Suspendeu-se o Sirolimus e a
doente foi tratada com 6 ciclos quinzenais de
Cidofovir (0,25mg/kg) e IGIV (0,5g/kg) num dos
ciclos. No fim do tratamento apresentava função
renal estabilizada (creat 1,7 mg/dL) e enxerto
pancreático normofuncionante. Mantinha decoy
cells na citologia urinária. Após 6 meses de fol-
low up a  função renal mantem-se estável (creat
1,6 mg/dL) e a citologia urinária é negativa.

2. FFP, 45 anos, sexo M, IRC secundária a
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glomerulonefrite membranosa. Submetido a
transplante renal em Junho 2003, com função
imediata. IS com tacrolimus, MMF e predniso-
lona. Ao 5º dia pós-TR teve episódio de rejeição
aguda tratada com corticóides. Cinco meses
após o TR teve agravamento da função renal
de 1,8 para 3,2 mg/dl de creatinina. A biopsia
renal revelou infecção por Poliomavírus e re-
jeição borderline. Recebeu bólus de metilpred-
nisolona, suspendeu-se MMF e iniciou trata-
mento com Cidofovir (0,5mg/Kg) e IGIV (0,5g/
Kg), seis ciclos quinzenais. No fim do tratamento
apresentava estabilização da função renal (creat
2,8 mg/dL) . A citologia urinária não tinha decoy
cells e a biopsia renal de controlo não apre-
sentava sinais de infecção por polioma. Ao fim
de 4 meses de follow up, a função renal está
estabilizada (creatinina 2,4 mg/dL).

A associação de Cidofovir e gamaglobulina
à redução da IS, poderá ser um esquema pro-
missor no tratamento desta infecção, contra-
riando a perda inexorável do enxerto.

Palavras chave: Cidofovir; disfunção do en-
xerto; imunoglobulina inespecífica; nefrite por
poliomavírus; transplante renal.

SUMMARY

Polyomavirus nephritis: Treatment with
cidofovir and intravenous immune
globulin, a promising option?

Polyomavirus infection is widely recognized
as an emerging cause of renal allograft dysfunc-
tion and even loss. The cornerstone of treatment
is to decrease immunosuppressive medica-
tions. Antiviral treatment with cidofovir has been
successfully used in some patients.

The authors report two patients with polyo-
mavirus nephritis who have been treated with

cidofovir and intravenous immune globulin (IVIG).
1. MCCL, 34 years old, female, CRF caused

by diabetic nephropathy. She received a double
kidney pancreas transplant in October 2001.
Immunosupression was performed with ATG,
tacrolimus, sirolimus and prednisolone, with a
good function of both grafts. Two years after
transplantation we noted renal graft dysfunction
(1.5 to 2.1 mg/dL creatinine), arterial hyperten-
sion and proteinuria. A kidney allograft biopsy
was performed and we found polyomavirus ne-
phropathy. Sirolimus was discontinued and the
patient was treated with cidofovir (0.25 mg/Kg),
every two weeks for a total of six doses, and
IVIG (0.5 g/Kg) with the second dose of cidofovir.
At the end of treatment she had stabilized renal
function (creatinine 1.7 mg/dL) and the pancreas
graft was functioning well. There were decoy
cells in the urine. Six months after, renal func-
tion is stabilized (creatinine 1.6 mg/dL) and no
decoy cells are seen in the urine.

2. FFP, 45 years old, male, CRF caused by
membranous glomerulonephritis. He received a
renal transplant from a cadaver in June 2003.
Immunosupression was performed with
tacrolimus, MMF and prednisolone. Initial allo-
graft function was good. At the fifth day after
transplantation he had an acute rejection episode
which was treated with methylprednisolone
pulses. Five months after renal transplantation
a rise in serum creatinine from 1.8 mg/dL to 3.2
mg/dL was noted. A kidney allograft biopsy was
performed and we founded polyomavirus nephri-
tis and borderline rejection. He was treated with
bolus of steroids, MMF was discontinued and
cidofovir (0.5mg/Kg) and IVIG (0.5g/Kg) were
administered every two weeks for a total of six
doses. At the end of the treatment he presented
stabilized graft function (creat 2.8 mg/dL). There
were no decoy cells in the urine and the follow
up biopsy had no signs of polyomavirus nephri-
tis. 4 months after, renal function is stabilized
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with creatinine 2.4 mg/dL and urinary cytology
is negative for polioma.

Reduction of immunosuppressive therapy
associated with the use of cidofovir and IGIV
could be a promising scheme in the treatment
of this infection, against the inexorable loss of
the kidney graft.

Key Words: Cidofovir; graft dysfunction; intra-
venous immune globulin; polyomavirus ne-
phropathy; renal transplant.

INTRODUÇÃO

Os poliomavírus são vírus DNA, da família
Pappoviridae, e compreendem os vírus BK, JC,
altamente prevalentes no Homem, e o vírus dos
símios, SV-40, também capaz de provocar
infecção em humanos. A infecção por vírus BK
tem recebido interesse crescente como causa
de nefrite intersticial associada a disfunção e
perda do enxerto renal. A frequência desta
complicação varia entre 1 a 10%, e tem aumen-
tado nos últimos anos1-3. A sua incidência
crescente encontra-se associada ao uso de
esquemas imunossupressores mais potentes,
em particular a associação tacrolimus (Tac) e
micofenolato mofetil (MMF) 4-6.

O tratamento assenta na redução da imunos-
supressão (IS), evoluindo com disfunção pro-
gressiva e perda do enxerto renal em cerca de
45% dos doentes1-4. Estratégias  terapêuticas
adicionais têm sido investigadas. O uso de
Cidofovir em doses baixas foi descrito com
sucesso em alguns casos com estabilização
da função do enxerto e sem nefrotoxicidade
importante7,8. A imunoglobulina inespecífica
(IGIV), uma terapêutica reconhecida para
algumas infecções víricas como pelo citome-
galovirus, contem anticorpos específicos para

o poliomavírus BK e poderá ser uma opção
terapêutica nesta infecção 9.

Os AA descrevem dois casos de nefrite in-
tersticial por poliomavírus, tratada com Cidofovir
e IGIV. Discutem-se os factores de risco,
técnicas de diagnóstico e estratégias terapêu-
ticas nesta importante infecção.

CASOS CLÍNICOS

Caso  clínico 1

 MCCL, doente de 34 anos, sexo feminino,
com insuficiência renal crónica (IRC) secundária
a nefropatia diabética. Evoluiu com síndrome
nefrótico e hipertensão arterial grave. Iniciou
programa regular de hemodiálise (PRHD) em
Dezembro de 1997, após gestação com nasci-
mento de nado vivo de 32 semanas.

Foi submetida a transplante duplo rim-pân-
creas em Outubro de 2001. Imunossupressão
com ATG, Tac, MMF, e prednisolona. Apresentou
boa função dos dois enxertos. Teve alta ao 20º
dia pós transplante com creatinina 0,7 mg/dL e
glicemias normais, sem necessidade de insuli-
noterapia. O MMF foi substituído por sirolimus
(SRL) um mês após o transplante por intole-
rância gastro-intestinal ao primeiro.

Dois anos após o transplante verificou-se
agravamento progressivo da função renal de 1,5
mg/dL de creatinina sérica para 2,1 mg/dL no
período de 4 meses, associado a HTA e
proteinúria de 1 g/dia.

A citologia urinária apresentava células de-
coy (Fig 1). A biopsia renal revelou a presença
de nefrite intersticial com células tubulares com
núcleos volumosos com inclusões compatíveis
com infecção por poliomavírus (Fig 2). A PCR
qualitativa no sangue foi positiva para polioma
BK.

Foi reduzida a dose de Tac com diminuição
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dos níveis séricos de 9,4±1,8 para 6,2±1,0 ng/
mL. Suspendeu-se o sirolimus e a doente foi
tratada com 6 ciclos quinzenais de Cidofovir
(0,25 mg/Kg no primeiro ciclo e 0,5mg/Kg nos

seguintes) e IGIV (0,5g/Kg X 3 dias) no segundo
ciclo.

No fim do tratamento apresentava função
renal estabilizada (creat 1,7 mg/dL) e enxerto
pancreático normofuncionante. Mantinha células
decoy na citologia urinária. Não foi efectuada
biopsia renal pós-tratamento. Actualmente, seis
meses após a conclusão da terapêutica tem
creatinina sérica de 1,6 mg/dL, a PCR no
sangue é negativa e a citologia urinária deixou
de apresentar células decoy.

Caso clínico 2

FFP, doente de 45 anos, sexo masculino,
com IRC secundária a glomerulopatia membra-
nosa diagnosticada em 1999. Iniciou PRHD em
Dezembro de 2002.

Foi submetido a transplante renal em Junho
2003, com rim de cadáver. Teve função imediata.
Imunossupressão com Tac, MMF e predniso-
lona. Ao 5º dia pós-transplante teve um episódio
de rejeição aguda (critérios clínicos, sem
diagnóstico histológico) tratado com corticóides.
Teve alta com creatinina 1,8 mg/dL.

Três meses após o TR verificou-se agrava-
mento progressivo da função renal (creatinina
sérica de 1,8 para 3,2 mg/dL em 4 meses).
Apresentava células decoy na urina. A biopsia
renal revelou rejeição borderline e células
tubulares com inclusões víricas nucleares
compatíveis com infecção por Poliomavírus (Fig
3). A pesquisa qualitativa por PCR no sangue
foi positiva para poliomavírus BK.

Foi submetido a terapêutica com 3 bólus de
metilprednisolona, 500 mg, suspendeu-se o
MMF, e foi diminuída a  dose de Tac,  com redu-
ção dos níveis plasmáticos de 9,8±0,3 para
6,4±1,2 ng/ml. Iniciou tratamento com Cidofovir
(0,5mg/Kg) e IGIV (0,5g/Kg X 3 dias), seis ciclos
quinzenais.

Figura 1: (HE 100x) Células decoy na citologia urinária (doente 1).

Figura 2: (HE, 100x) Infiltrado intersticial inflamatório por
células mononucleares. Túbulo lesado com necrose acidófila e
descamação de células necrosadas para o lúmen. Núcleos do epitélio
tubular com inclusões víricas volumosas. (doente 1).
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No fim do tratamento apresentava estabili-
zação da função renal (creat 2,8 mg/dL). A
citologia urinária não tinha células decoy e a
biopsia renal de controlo tinha infiltrados infla-
matórios intersticiais, sem critérios para rejeição
e não apresentava inclusões de polioma.
Actualmente, quatro meses após conclusão do
tratamento, tem função renal estabilizada com
creatinina 2,4 mg/dL e citologia urinária negativa
para o poliomavírus.

DISCUSSÃO

Os poliomavírus são vírus X, pertencentes à
família Pappoviridae e são encontrados em
várias espécies animais. Há dois poliomavírus
humanos conhecidos: o vírus JC e o vírus BK.
Embora estes vírus, particularmente o BK,
sejam altamente prevalentes em humanos (60
a 80%) parecem só causar doença significativa
em indivíduos imunocomprometidos1,4.

O vírus JC está associado à leucoencefa-
lopatia multifocal progressiva. O vírus BK embora

tenha sido isolado pela primeira vez em 1971
na urina de um doente transplantado renal10, só
foi reconhecido como causa de doença clínica
na última década. Causa nefrite intersticial em
cerca de 6% dos transplantados renais2,3,11,
associada a disfunção e perda do enxerto renal
em 45% dos afectados4,12,13. Poucos casos
estão descritos associados ao vírus JC, mas o
papel deste vírus na nefrite por poliomavírus não
está esclarecido12. O vírus BK encontra-se
também associado a estenose uretral nos trans-
plantados renais e hematúria assintomática e
cistite hemorrágica nos receptores de medula
óssea.

A infecção primária ocorre, tipicamente, na
infância, sem sinais ou sintomas específicos4.
A infecção persistente e latência estabelecem-
-se primariamente no rim e urotélio4,11.

A infecção secundária ou reactivação é
observada em cerca de 5 a 20% dos indivíduos
imunocompetentes e é identificada por replica-
ção na urina em baixa quantidade 15. Nos doen-
tes imunocomprometidos verifica-se um nível
de replicação elevada que pode ser identificado
citologicamente pela identificação de células
decoy na urina, com inclusões víricas intra-
nucleares. Após o transplante renal é detectada
excreção assintomática em 10 a 60% dos
transplantados renais. A replicação pode ocorrer
nas células uroteliais ou nas células epiteliais
tubulares, pelo que a sua identificação na cito-
logia urinária não é significado de envolvimento
renal1,4. Os estudos serológicos sugerem que
a maior parte das infecções representam reac-
tivação, embora também tenha sido documen-
tada infecção primária2. A doença no enxerto
pode progredir para fibrose e atrofia tubular, com
consequente diminuição da sua sobrevida. Este
efeito varia com o período de follow up e pode
atingir cerca de 80%, comparado com outros
enxertos com disfunção4.

Os factores de risco para o desenvolvimento

Figura 3: (HE, 100x) Atrofia e necrose tubular com descamação
de células para o lúmen. Células com inclusões víricas nucleares.
(doente 2)
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de nefropatia por poliomavírus não estão com-
pletamente esclarecidos. A terapêutica imunos-
supressora é a principal variável implicada. A
revisão das séries publicadas demonstra que
mais de 90% dos doentes com nefropatia por
poliomavírus receberam IS com Tac e/ou MMF
e esta entidade é rara sem o uso destes agentes
6,11,14,16. Outros factores de risco não são con-
sensuais nos vários estudos. Se nalgumas
séries, episódios de rejeição aguda precedem
a maior parte dos casos2,6,7,16,18, noutras séries
esta associação temporal não é encontra-
da4,12,17. Outros possíveis factores de risco in-
cluem a idade (> 50 anos) e o sexo masculino4,
raça caucasiana17, os mismatches HLA4,5 e a
infecção por CMV19. O facto da maior parte das
infecções serem secundárias contrariam a
hipótese de que a transplantação de rins de
dadores seropositivos em receptores serone-
gativos seja uma causa maior de nefropatia 2. A
raridade da nefropatia por BK em doentes
receptores de enxertos extra-renais, sugerem
que factores adicionais como a isquemia do
enxerto e a resposta aloimune poderão contri-
buir para a activação da infecção num contexto
de imunossupressão intensa3,11,12,20. Consis-
tente com esta hipótese é a observação de que
a nefrite por BK é menos prevalente nos
receptores de dador vivo do que de cadáver18.
Embora múltiplos factores provavelmente
contribuam para o desenvolvimento desta
doença, o uso judicioso dos imunossupressores
estará indicado para minimizar a sua ocorrência.

Os dois doentes apresentavam com factores
de risco para a nefropatia por poliomavírus, a IS
(Tac e Tac+ MMF). Um deles teve um episódio
de rejeição aguda tratado com bólus de corti-
cóides, também apontado com FR nalgumas
séries.

A nefrite por poliomavírus manifesta-se, em
regra, com pouca sintomatologia, associada a
elevação da creatinina sérica. A maior parte das

nefropatias foi diagnosticada 40 semanas após
o transplante renal (6-160 semanas)12,18,20.

O diagnóstico confirma-se pelo exame histo-
lógico, não só para demonstração das altera-
ções sugestivas de infecção vírica, mas tam-
bém para excluir possíveis condições coexistentes
como rejeição aguda, toxicidade dos anti-
calcineurínicos ou recidiva da doença renal 11.
As manifestações histológicas incluem as
inclusões víricas basofílicas intra nucleares,
áreas de infiltrado celular mono ou polimor-
fonuclear nas zonas de lesão tubular, caracteri-
zadas por apoptose celular e descamação
celular para o lúmen. Quando se verifica a
presença de lesões de tubulite extensa, torna-
-se difícil o diagnóstico diferencial com rejeição
e poderá ser necessário o uso de técnicas
diagnósticas acessórias como a imunohisto-
química para avaliar a expressão do vírus nas
áreas de tubulite, ou de rejeição pela expressão
tubular de HLA-DR e depósitos de C4d2,11. As
duas situações podem coexistir.

Biopsias seriadas em doentes individuais
indicam que os estadios precoces da nefropatia
por poliomavírus caracterizam-se por lesões
focais, confinadas essencialmente à medula e
sem infiltrados inflamatórios20, que poderão não
ser identificadas nas biopsias. Progressiva-
mente as lesões são mais proeminentes e
generalizadas. Numa fase tardia predomina a
fibrose, com poucas células infectadas por
poliomavírus. Baseado nestas observações,
Drachenberg, et al, propuseram quatro estadios
de infecção por polioma: 1- precoce, não infla-
matório; 2- destrutivo inflamatório; 3- inflama-
tório, fibrosante; e 4 – esclerosante tardio.20

Nesta última fase as possibilidades de recupe-
ração são escassas e a evolução para perda
do enxerto é a regra. Este facto ilustra a neces-
sidade de um diagnóstico precoce.

A natureza invasiva da biopsia renal tem
levado à investigação de técnicas não invasivas
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que possam permitir um diagnóstico precoce
da nefrite por poliomavírus. A correlação entre
a histologia e os testes urinários e sanguíneos
para pesquisa de BK têm sido amplamente
estudados.

A presença de células decoy na urina parece
ser um achado invariável na altura do diag-
nóstico da nefrite, com um valor predictivo
negativo de 100%. A avaliação seriada da
citologia urinária é um método adequado de
rastreio11,13,18,21.

Os testes de PCR na urina e no sangue
foram examinados prospectivamente por vários
investigadores. A carga vírica na urina é, pelo
menos, 105 vezes superior à carga plasmática
e pode ocorrer sem viremia11,22. Estudos recentes
demonstram a presença consistente de polio-
mavírus BK por PCR nas amostras sanguíneas
na altura do diagnóstico de nefropatia, e que a
presença de viremia pode predizer o desenvol-
vimento desta2,11. Hirsch et al demonstraram
prospectivamente que pode ser detectada
viremia em 13% dos doentes transplantados
renais nos primeiros dois anos após o
transplante 2. A carga vírica foi substancialmente
mais elevada (>7700 cópias/mL) em doentes
com evidência histológica de nefropatia2. As
alterações na terapêutica imunossupressora
foram seguidas por alterações correspondentes
na carga vírica, pelo que a sua monitorização é
uma ferramenta útil de avaliação da resposta à
terapêutica 2,11,18.

Enquanto que estas observações suportam
a vigilância do sangue por PCR como um
método sensível para identificar doentes com
risco aumentado de nefrite, estudos prospec-
tivos adicionais são necessários para esta-
belecer estratégias de rastreio para identificar
doentes nos estadios precoces de envolvimento
do enxerto.

A terapêutica da nefrite por poliomavírus
assenta na redução da imunossupressão.

Embora permita a diminuição da carga vírica,
pode aumentar o risco de rejeição aguda. A
evolução desfavorável, com deterioração pro-
gressiva da função do enxerto e insuficiência
renal terminal não é um desfecho infrequente.
Neste contexto novas alternativas terapêuticas
têm sido investigadas.

A diminuição da imunossupressão consiste
habitualmente na descontinuação do anti-
metabolito (azatioprina ou MMF) e redução da
dose de inibidor da calcineurina, no sentido de
se obterem os níveis séricos mais baixos
compatíveis com o controlo da infecção sem
causar rejeição aguda. Em regra a dose de
Ciclosporina é reduzida para se atingir um nível
sérico em vale de 100-150 ng/mL e a dose de
tacrolimus é reduzida para se atingirem níveis
séricos em vale de 3-5 ng/mL1. As intervenções
adicionais são baseadas na resposta clínica. De
notar, nos dados de Buerigh et al,5  que a dimi-
nuição da imunossupressão apresentou melho-
res resultados nos doentes em que a infecção
foi diagnosticada por biopsias de rotina, com-
parativamente aos que foram biopsados por
disfunção de enxerto, o que sublinha a impor-
tância primordial do diagnóstico e intervenção
precoces.

A primeira doente descrita estava submetida
a imunossupressão com Tac, SRL e predni-
solona. Foi diminuída a dose de Tac e suspenso
o SRL. Estudos recentes apontam para uma
menor incidência de nefropatia por poliomavírus,
bem como uma melhor evolução da doença,
com a conversão da imunossupressão a SRL.
(Hamad et al: Tac+MMF 10,6%; SRL 4,4%, p
<0,05)23. Ravinder e tal, observaram uma
redução de cerca de 50% da carga vírica após
conversão a SRL, associada a melhoria e/ou
estabilização da função renal, não sendo
observados episódios de rejeição aguda24.
Estes dados permitem reconsiderar a alteração
da terapêutica imunossupressora na doente



Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão58

Manuela Almeida, La Salete Martins, Leonídeo Dias, Frederico Silvestre, Sofia Pedroso, Paula Pereira,
Vítor Oliveira, António C. Henriques, António M. Sarmento, António Cabrita

descrita, colocando a hipótese de manutenção
do sirolimus como terapêutica principal.

A presença de rejeição simultânea, como no
segundo doente, levanta alguns problemas. Se
por um lado, o diagnóstico diferencial pode ser
difícil, por outro, com rejeição aguda a tera-
pêutica standard com bólus de corticoeste-
róides é frequentemente aplicada, com risco de
agravamento da situação infecciosa. Uma
abordagem em dois tempos com terapêutica
anti-rejeição imediata, seguida de diminuição da
imunossupressão poderá estar indicada,
actuando nas duas etiologias da disfunção 1,13.
O uso adicional de imunoglobulinas (vide abaixo)
poderá desempenhar um importante papel 9,25.

No momento actual não existe terapêutica
antivírica específica aprovada para o polio-
mavírus. O Cidofovir é um núcleotídeo análogo
da citosina, activo contra vários vírus DNA e com
actividade sobre o poliomavírus. A terapêutica
com Cidofovir em doses baixas (0,25-1 mg/Kg/
dia) tem sido descrita com sucesso em casos
isolados refractários à redução da imunossu-
pressão, sugerindo que a função poderá ser
estabilizada numa proporção significativa de
doentes7,8 . A nefrotoxicidade, com acidose tu-
bular renal, proteinúria e, insuficiência renal em
cerca de 20% dos doentes, é o principal factor
limitante da sua utilização. A eliminação de
outros factores de risco e um estado de hidra-
tação adequado constituem atitudes preven-
tivas. Os estudos quantitativos por PCR pode-
rão ajudar na monitorização da resposta ao
fármaco7.

Os dois doentes descritos foram submetidos
a terapêutica com Cidofovir em doses baixas,
associada à diminuição da imunossupressão,
com estabilização da função renal no período
de follow up. Não se registaram efeitos nefro-
tóxicos e não foi utilizado probenecide, em
semelhança ao descrito noutros casos7,8, visto
terem sido utilizadas doses baixas de Cidofovir.

A IGIV consiste numa solução estéril de
imunoglobulina humana com um amplo leque
de anticorpos com actividade específica contra
antigénios víricos e bacterianos. No contexto do
transplante renal tinha vindo a ser utilizada na
profilaxia da infecção por CMV e nos últimos
anos tem-se descrito a sua utilidade no trata-
mento da rejeição aguda corticorresistente 25.

Experiências in vitro demonstraram que o
pool de imunoglobulinas policlonais incluídas nas
preparações de IGIV contém anticorpos com
capacidade para se ligarem ao poliomavírus, per-
mitindo considerá-lo na terapêutica da infecção
por este agente9. Especula-se que esta terapêu-
tica poderá ser mais benéfica em doentes com
rejeição aguda enxertada na nefrite por polio-
mavírus devido à eficácia provada da IGIV na
terapêutica da rejeição aguda corticorre-
sistente25. O segundo doente descrito apresen-
tava rejeição borderline associada à infecção por
polioma, e terá beneficiado mais com esta
terapêutica.

O retransplante é uma alternativa terapêutica
aos doentes que evoluem para insuficiência re-
nal terminal por nefrite por poliomavírus, com
resultados favoráveis a curto prazo26,27. A nefrite
pode recorrer, mesmo se efectuada nefrectomia
do primeiro enxerto, pelo que esta não é obri-
gatória. Contudo, a retransplantação não deve
ser efectuada se há evidência de replicação
vírica activa26,27.

CONCLUSÕES

A nefrite por poliomavírus é uma complicação
séria nos transplantados renais e leva à perda
do enxerto se não há intervenção. As reco-
mendações terapêuticas baseiam-se em séries
pequenas e assentam na diminuição da IS, com
perda frequente do enxerto. A associação de
Cidofovir e gamaglobulina à redução da IS
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poderá ser um esquema promissor no trata-
mento desta infecção, contrariando a perda
inexorável do enxerto. São necessários estudos
prospectivos que determinem os critérios de
administração de terapêuticas específicas. O
desenvolvimento de técnicas de diagnóstico
precoce e monitorização não invasiva poderão
permitir uma estratégia de intervenção profiláctica
alterando drasticamente o curso de infecção.
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