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2015 USRDS Annual Data. Figure 7.2



https://www.niddk.nih.gov

Age 
65+

Age
20-64



Doador Critério Padrão (DCP)
Standard Criteria Donor (SCD)

x
Doador Critério Expandido (DCE)

Expanded Criteria Donor (ECD)

≥ 60 anos
ou

50-59 anos + 2 critérios:
• HAS
• Óbito por AVE
• Creatinina  > 1,5 mg/dl

 Amplamente aceito

 Nos EUA os receptores declaravam se aceitariam DCE

 Risco de falência do enxerto é 70% maior

Adaptado de slide do Dr José Otto Reusing Jr



PROBLEMAS

•Classificação dicotomizada e pouco preditiva

•Grupos heterogêneos: DCE com riscos variados de DGF e de 

outcomes

•Aumento da taxa de descarte

Adaptado de slide do Dr José Otto Reusing Jr



Escores clínicos de rim de doador falecido 

Nyberg et al. AJT 2003

Schold et al. AJT 2006

Rao et al. Transplantation 2009

Watson et al. Transplantation 2012

Gourischankar et al. Clin Transpl 2013

Referência
n 

pacientes Variáveis
Graus do 

escore
Desfecho Valor 

preditivo

Nyberg (2003)

DDS
(Deceased donor score)

34.324
5: idade

HAS

creat.

HLA

AVE

Score A-D 

(0-39 

pontos)

TFG 1ano 

A:  61,0 ml/min  

D:  33,7 ml/min 

Sobrevida 5anos

A: 82% 

D: 65%

- (não 

validada)

Schold (2005) 

DRS 
(Donor risk score)

45.850
10: idade creat.

raça HAS

DM AVE

HLA CMV

tempo isquemia

Score I-V DGF

I: 14,9%,

V: 41,7%  

Sobrevida 5anos

I:  76,7% 

V: 47,6%

-

Rao (2009) 

KDRI
69.440

10: idade raça

peso altura

creat HAS

DM HCV

AVE DCD

Quintis I-V Sobrevida 5anos

I:  82% 

V: 63%

C-stat. 

0,78 e 

0,58

Watson (2012) 

UKKDRI
7.620

5: idade

HAS

peso

dias hosp

adrenalina 

4 grupos Sobrevida 5anos

I:    83,1% 

IV:  70%

C-stat. 

0,62

Adaptado de slide do Dr José Otto Reusing Jr



Considerando:

• O aumento da lista de espera para Tx renal nos EUA

• O aumento do deficit entre pacientes em lista e o 
número de Tx realizados

• Que o critério de doador extendido (ECD)  vs non-ECD 
não media diferenças importantes nos riscos associados
a cada um dos grupos

Foi desenvolvido

para medir o espectro de riscos associados com vários fatores 
que reconhecidamente influenciam a falência do enxerto



Foram analisados dados do SRTR no 
período de 1995-2005

n= 92.102 Tx com doador falecido

• Idade < 18 anos
• Re-Tx
• Tx duplos
• ABO incompatível

Excluídos:

“n” final = 69.440 Tx com doador falecido



Age DCD

Creatinine Diabetes

Weight HTN

Height HCV

CVA AA

Donation after 
Circulatory Death

African American

Donor Characteristics



Age DCD

Creatinine Diabetes

Weight HTN

Height HCV

CVA AA

Donation after 
Circulatory Death

African American

Cold ischemia Time En bloc

Dual

HLA Mismatches

B DR

Donor Characteristics

Transplant Characteristics



• escore para sobrevida do enxerto

• O KDRI expressa o risco relativo de 
falência de um enxerto renal para
um determinado doador

• valores maiores que 1 
têm maior risco



Simulação



Rao et al. Transplantation 2009; 88:231 



Recomendação:

Não utilizar o KDRI isoladamente para decisão 

de aceitar ou descartar

Simulação





Rao et al. Transplantation 2009; 88:231 

Ajusted graft survival by KDRI quintile



Rao et al. Transplantation 2009; 88:231 

Time since transplant (years)
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KDRI Median Graft Lifetime
(quintile) (years)

0.45-0.79   13.6
0.79-0.96  12.6
0.06-1.15 10.8
1.15-1.45 9.2
+1.45 7.5

Ajusted graft survival by KDRI quintile



ECD
Expanded

SCD
Standard 

Rao et al. Transplantation 2009; 88:231 



KDPI combina vários fatores dos
doadores e fornece um único número
que sumariza a probabilidade de falência
do enxerto após o Tx rim com doador
falecido.

A partir de março 2012, nos EUA,

este índice passou a ser oferecido com 

todas as ofertas de rim doador falecido

A Guide to Calculating and Interpreting the Kidney Donor 

Profile Index (KDPI) 



• Idade
• Peso
• Altura
• Raça
• Creatinina sérica
• Causa óbito: Acidente Vascular Encefálico
• Hipertensão arterial
• Diabetes
• Hepatite virus C
• Critérios DCD (Donation after Circulation Death

O KDPI é calculado considerando os seguintes fatores que 
afetam a longevidade do enxerto renal:

KDPI

score: 0% - 100%

escores KDPI mais elevados  sobrevida do enxerto + curta
escores KDPI mais baixos  sobrevida do enxerto + longa



100%20% 80%60%40%0

sobrevida do enxerto 
+ curta

sobrevida do enxerto 
+ longa



Estimated graft half lives (years)

Living
Donor

KDPI
0-20%

KDPI
21-85%

KDPI
86-100%

5.60

8.90

12.48
11.44

Organ Procurement and Transplantation Network

Kidney Donor Profile Index (KDPI) Guide for Clinicians

https://optn.transplant.hrsa.gov/






• Idade

• Tempo em diálise

• 1o Tx ou retransplante (qualquer orgão)

• Diabetes

EPTS

score: 0% - 100%

escores EPTS mais elevados  expectativa mais limitada 
escores EPTS mais baixos melhor expectativa



Em Dezembro, 2014
após 12 anos de discussão

Foi implementado o Kidney Allocation System (KAS) para 
doador falecido

KAS foi designado para melhorar:

• longevity matching entre doador e receptor de rins
Onde 20% dos doentes que têm expectativa de sobreviver mais
tempo depois de um Tx de rim sejam priorizados para receber
20% dos rins com expectativa de durar mais tempo

• melhorar o acesso para subgrupos historicamente
em desvantagem
Em particular, pacientes hipersensibilizados
e pacientes em longo tempo em diálise



score < 20% score < 20%

Os 20% dos rins que têm 
expectativa de durar mais tempo  
são primeiramente ofertados…

… aos pacientes que vão precisar 
de um Tx que dure mais tempo

score >85% 
Rins que provavelmente 
vão durar menos

São ofertados para receptores
“who are less able to stay on dialysis 
for a long time”



Pré-KAS
Pacientes com PRA> 80% recebiam 4 pontos. 
Pacientes hipersensibilizados tinham uma baixa taxa de transplante.
Poucos com cPRA >98% eram transplantados, a menos que houvese 0-ABDR 
mismatch

Com novas técnicas de identificação de AC anti-HLA, é  possível um acesso a 
um pool maior de doadores o que resultaria em taxas maiores de Tx em
pacientes hipersensibilizados.

KAS
O Sistema KAS emprega um compartilhamento geográfico mais amplo para 
os pacientes "mais altamente sensibilizados” utilizando Calculated Panel-
Reactive Antibody (cPRA) scores.
KAS usa duas vertentes para priorizar pacientes hipersensibilizados

1) ”a sliding scale” para pontuação, baseada no cPRA
2) Alocação regional e/ou prioridade nacional para cPRA 99-100%



score < 35%

Pediatric kidney candidates (< age 18) receive priority

35% of kidneys that are 
likely to function the longest



Aumento da taxa de Tx em receptores do tipo sanguíneo B, 

que historicamente ficavam mais tempo em lista, ofertando

rins com subtipo A2 ou A2B





Wang et al. Human Immunol 2016



OBJETIVO:

Avaliar o impacto inicial do KAS, comparando os dados da OPTN 

1 ano antes e 1 ano após a implantação



RESULTADOS

• No 1o ano do KAS n= 11.397 Tx renais

• Transplantes nos quais havia uma diferença > 30 anos entre a idade

do doador e do receptor  diminuiram 23%

• Transplantes de doador subtipo A2 (ou A2B) para receptores B: 

aumentaram 5x



• A alocação de órgaos para hipersensibilizados no nível regional/nacional 
aumentou de 8.8%  18.8%

• Houve aumento marcante dos Tx de pacientes com cPRA 99-100%

Stewart et al. Am J Transplant 2016; 16:1834 
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• Tx nos quais havia uma diferença > 30 anos entre a idade do doador 

e do receptor diminuiram 23%

• Houve aumento acentuado dos Tx para cPRA 99-100%

• Houve aumento acentuado dos Tx para pacientes com 

>10 anos em diálise

• Houve aumento de 5x dos Tx de doador subtipo A2 (ou A2B) para 

receptores B

• Os rins foram mais frequentemente transportados para longas 

distancias, o que aumentou o tempo de isquemia fria, > DGF, mas 

sem mudança na sobrevida

• A distribuição de transplantes em alguns subgrupos de receptores 

mudou bastante, e assim, a nova política atingiu os seus objetivos.

Indiscutivelmente, aumentou a equidade na alocação.

O impacto inicial do KAS, comparando os dados 
1 ano antes e 1 ano após a implantação mostrou:


