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Introdução: A variação biológica (VB) é a flutuação aleatória ao redor do ponto homeostático de cada indivíduo 
(intra-indivíduo) e as diferenças entre os pontos homeostáticos de diferentes indivíduos (inter-indivíduo). Dados 
sobre a VB da A1c, não devido à glicemia, são essenciais para interpretar o controle glicêmico de pacientes com 
diabetes (DM). O DM pós-transplante (DMPT) pode ocorrer em indivíduos que realizam transplante renal e está 

relacionado ao uso de imunossupressores, como tacrolimus e ciclosporina. Nestes pacientes, os valores de A1C 
podem variar devido aos imunossupressores, não representando as variações glicêmicas reais do indivíduo. Objetivo: 
Avaliar os componentes da VB para A1c em um grupo de pacientes sem DMPT. Métodos: Foram incluídos indivíduos 

adultos, não diabéticos, que realizaram transplante renal no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) entre março 
de 2012 e março de 2013 e que tiveram A1c medida em intervalos de 3 a 4 meses no primeiro ano pós - transplante 
renal. A1c e glicemia (jejum e 2h após a ingestão de 75g de glicose) foram determinadas por HPLC (2.2 Tosoh Plus 

A1C, Tosoh Corporation) e colorimetria, respectivamente (Advia 1800, Siemens Diagnostica). Foram excluídos 
pacientes com anemia, em uso de eritropoetina ou em diálise recente. Os coeficientes de variação intra (CVI) e inter-
indivíduos (CVG), o índice de individualidade (II) e a diferença crítica (DC) para a A1c foram calculados. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA (12-226). Resultados: Trinta e um pacientes transplantados 

renais sem diabetes (10 homens, idade entre 23 - 66 anos), com 3 a 4 A1c no período do estudo, foram avaliados, 
totalizando 102 medidas de A1c. Os CVI e CVG foram 5,3% e 7,4%, respectivamente. A DC calculada foi de 15,8%, 
o que conferiu um II para a A1c nestes pacientes de 0,45. Comparando com pacientes não diabéticos sem 

transplante renal (CVI = 1,2%; CVG = 5,6 e DC = 5,4%), a VB da A1c pós-transplante renal é significativamente 
maior. Conclusão: Em DMPT variações verdadeiras no controle glicêmico só devem ser consideradas quando a 
diferença for de ±15% entre dois resultados consecutivos de A1c. Palavra-chave: variação biológica; Diabetes 

Mellitus Pós-Transplante; A1c. Projeto 12-0226 
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