
Objetivos: Avaliar o impacto de doadores com peso corporal inferior a 15 Kg no 

transplante renal pediátrico. Metodologia: Análise de banco de dados longitudinal 

de transplantados renais pediátricos no período de janeiro de 2014 a fevereiro de 

2016. Análise estatística: Teste t de student, Teste Mann Whitney, Log-rank. Nível de 

significância: p < 0,05. Resultados: Foram realizados 77 transplantes renais pediátricos 

neste período. De acordo com o peso corporal dos doadores: 14 estavam com 10 kg 

(grupo 1), 14 entre 10 e 20 kg (grupo 2), e 49 apresentavam peso maior do que 20 kg 

(grupo 3). A idade média no momento do transplante foi de 12,4 anos, e a maioria dos 

receptores eram do sexo masculino (52%). Sete transplantados perderam o enxerto, 2 

no grupo 1, 2 no grupo 2, e 3 no grupo 3, sem diferença entre os grupos. A sobrevida 

do enxerto de acordo com o peso corporal do doador em seis meses foi de 83%, 73%, 

e 93% nos grupos de 1, 2 e 3, respectivamente (log-rank p-valor = 0,5). A relação de 

peso doador / peso do receptor foi dividida em 3 grupos: 18 menor que 0,5 (grupo 

A), 21 entre 0,5 e 1,5 (o grupo B), e 35 maior que 1,5 (grupo C), não houve diferença 

no número de enxerto perdido ou sobrevida do enxerto em seis meses nestes grupos 

(log-rank, p = 0,4). Conclusão: No presente estudo, não encontramos resultados piores 

no transplante renal com doadores pequenos.
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