
Tempo de Espera em lista 
para TxR em uma instituição 
no estado de SC

INTRODUÇÃO

O Transplante Renal (TxR) é o tratamento de escolha 
para pacientes com Insuficiência Renal Crônica 
Terminal (IRCT) que não apresentem contra-indicações 
para realizá-lo, oferecendo melhor sobrevida e 
qualidade de vida. O número de doadores efetivos no 
Brasil vem aumentando gradativamente, alcançando  
no 1˚ trimestre de 2012  12,5 pmp, destacando-se os 
estados de  SC (26,2 pmp), SP (22,2 pmp) e DF 
(21,8pmp).  Com isso houve um aumento de 19% no 
número de transplantes com doador falecido, 
atingindo 75% dos transplantes (dados ABTO).

MÉTODOS

Foram revisados todos os prontuários dos pacientes 
que entraram em lista no período de janeiro de 2010 a 
maio de 2012. Todos os pacientes somente são 
incluidos na lista como ativos (prontos para o 
transplante). As seguintes variáveis foram analisadas: 
média do tempo de espera na lista de TxR ,tempo 
maximo e mínimo, mediana, moda e desvio padrão, 
como também causa de tempo prolongado em lista 
em lista  para TxR.

Evidencia-se que o tempo médio de espera para a 

realização de TxR é pequeno 3,6 meses, refletindo a 

eficiência do programa de captação de órgãos em SC. 

Este tempo é muito inferior ao relatado no UNOS 

(United National Organ Sharing) que é de 3 a 5 anos 

dependendo do tipo sanguíneo. 
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CONCLUSÕESRESULTADOS

Neste período, 284 pacientes entraram em lista, sendo 
121 (43%) do sexo feminino e 163 (57%) do sexo 
masculino. Foram excluídos do calculo do tempo de 
espera,   25 pacientes (7 por óbito em lista, 7 por 
transplante com  DV, 4 por transferência de estado, 7 

OBJETIVOS

Verificar o tempo de espera na lista única da 
CNCDO/SC dos pacientes do Serviço de Transplante 
Renal da Fundação Pró-Rim.

Serviço: Fundação Pró-Rim, Hospital Municipal São José, Joinville, SC

paciente inativados por problemas clínicos). Analisando 
os total de pacientes (os que transplantaram e os que 
permaneceram em lista) N=259, o tempo de espera foi 
de 185,5 dias (6,1 meses), mediana de 95 dias, moda 20 
dias, (SD=214,9 dias), mínimo de 1 dia e máximo de 874 
dias.  Analisando somente os pacientes que realizaram 
TxR com doador falecido (DF) 159(61,4%) no Serviço de 
TxR Fundação Prórim, a média do tempo de espera neste 
grupo foi de 109,5 dias (3,6 meses), mediana de 64 dias, 
moda 20 dias, (SD=112 dias), mínimo de 1 dia e máximo 
de 583 dias, sendo que 43% dos pacientes 
transplantaram com menos de 60 dias de lista. 
Permaneceram em lista 100 pacientes (38,6%), a maioria 
(47%) possuía PRA acima de 75%.
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Gráfico 1 Total de pacientes inseridos em lista para TxR no período 
estudado.

: 

Média de tempo espera 
em lista TxRDF  (dias)  

Mediana (dias)  

Moda (dias)  

Min/Max (dias)  

SD (dias)  

185

95

20

1/874

214

Transplantados(DF) + 
permaneceram em 
lista N=259 

109

64

20

1/583

112

Somente 
transplantados
(DF) N=159 

Tabela 1: Análise do 
tempo de espera 
em lista para TxRDF 

Figura 1: Dados 
do tempo de 
espera em 
lista
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