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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar as complicações associadas às 

reconstruções vasculares nos receptores de Transplante Hepático Intervivos 

operados no Hospital Federal de Bonsucesso, no período de dezembro de 2001 e 

fevereiro de 2011. Foram levantados dados referentes aos receptores, seus 

respectivos doadores e relacionados ao procedimento cirúrgico, visando identificar 

possíveis fatores de risco ao desenvolvimento das complicações vasculares. Cento 

e quarenta e quatro transplantes foram realizados em 141 receptores, 76 adultos e 

65 crianças. Foram identificadas sete complicações (4,9% do total) da artéria 

hepática, cinco complicações (3,5%) da veia porta e uma complicação (0,7%) da 

veia hepática. Devido ao pequeno número de complicações, não foi possível realizar 

análise estatística de fatores de risco. A sobrevida em um ano dos pacientes com e 

sem complicação vascular foi de 26% e 82%, respectivamente. A sobrevida em um 

ano dos enxertos utilizados em pacientes com e sem complicação vascular foi de 

15% e 82%, respectivamente. Houve diferença estatística (p < 0,001) na sobrevida 

de pacientes e enxertos, que foi menor no grupo que apresentou complicações 

vasculares. Concluiu-se que as técnicas de reconstrução vascular utilizadas no 

Hospital Federal de Bonsucesso apresentam resultados comparáveis aos grandes 

centros internacionais. A presença de complicação na reconstrução vascular diminui 

a sobrevida do receptor e do enxerto. 

 

Palavras-chave: Transplante de Fígado. Procedimentos Cirúrgicos Reconstrutivos. 

Veias Hepáticas. Veia Porta. Artéria Hepática. Complicações Pós-Operatórias. 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the complications associated with 

vascular reconstruction in recipients of living donor liver transplantation at 

Bonsucesso Federal Hospital, between December 2001 and February 2011. Data 

associated to recipients, their donors and surgical procedure were collected to 

identify possible risk factors for vascular complications development. One hundred 

and forty-four transplants were performed in 141 recipients, 76 adults and 65 

children. We identified seven hepatic artery complications (4.9% of total), five 

complications (3.5%) of portal vein and one complication (0.7%) of hepatic vein. Due 

to the small number of complications, statistical analysis of risk factors could not be 

performed. The 1-year survival of patients with and without vascular complications 

was 26% and 82%, respectively. The 1-year survival of grafts in patients with and 

without vascular complications was 15% and 82%, respectively. There was statistical 

difference (p <0.001) on survival of patients and grafts, which was lower in the group 

with vascular complications. It was concluded that techniques used in vascular 

reconstruction at Bonsucesso Federal Hospital showed results comparable to major 

international centers. The presence of vascular complications in the reconstruction 

decreases survival of recipients and grafts. 

 

Keywords: Liver Transplantation. Reconstructive Surgical Procedures. Hepatic Veins. 

Portal Vein. Hepatic Artery. Postoperative Complications. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo do transplante hepático (TH) teve o seu início, ainda de modo 

experimental, na década de 50 do século passado, quando alguns cirurgiões 

começaram a relatar suas experiências com essa nova modalidade cirúrgica1,2. Em 

1955, Welch1 publicou o primeiro relato de transplante de fígado no mundo, em 

posição heterotópica, utilizando um modelo canino. Posteriormente, outros relatos 

de TH em cães surgiram, alguns já citando o implante em posição ortotópica, após a 

hepatectomia total no animal receptor2,3. 

 Em 1963, Starzl e cols.4 publicaram os primeiros três casos de TH ortotópico 

em seres humanos. A experiência adquirida pelos autores com os modelos animais, 

principalmente no que se refere ao controle e reconstrução vascular do enxerto, foi 

fundamental para a realização da cirurgia em humanos. Apesar da pequena 

sobrevida pós-transplante desses pacientes – o primeiro morreu na mesa de 

cirurgia, enquanto o segundo e terceiro viveram 22 e 8 dias, respectivamente – o 

procedimento mostrou-se passível de realização. 

Até a década de 80, pouco mais de 300 transplantes de fígado haviam sido 

realizados no mundo. Com o melhor domínio da técnica cirúrgica associada a uma 

criteriosa escolha dos doadores, avanços na preservação do enxerto e 

imunossupressão, houve um aumento considerável na sobrevida dos pacientes, 

porém não maior do que 30% em um ano5. Esse quadro mudou com a descoberta e 

utilização do imunossupressor ciclosporina A, que causou um grande impacto no 

controle da rejeição dos enxertos hepáticos e alavancou a sobrevida dos receptores 

de 30% para 65% em um ano6,7.  

Com a criação de novos centros transplantadores e o desenvolvimento cada 

vez maior do TH, este deixou de ser considerado experimental e foi reconhecido 
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como modalidade terapêutica, segundo Reunião de Consenso em Washington, em 

19838. 

A expansão dos centros transplantadores associado à melhoria dos 

resultados levou a um aumento nas indicações de TH e uma necessidade cada vez 

maior de doadores. A disponibilidade de doadores, entretanto, não acompanhou o 

crescimento exponencial de pacientes aguardando para serem transplantados, o 

que gerou um déficit de enxertos e proporcionou o desenvolvimento de alternativas 

para contornar esse problema9,10. 

Em 1989, Pichlmayr e cols.9 descreveram a técnica de split-liver ou fígado 

dividido, em que um único enxerto é dividido em dois para atender dois receptores. 

Ainda em 1989, Raia e cols.10 relataram o primeiro caso de transplante 

hepático intervivos (TIV), quando uma criança com atresia das vias biliares recebeu 

os segmentos II e III do fígado da mãe. Apesar da morte prematura do receptor, seis 

dias após o transplante, a técnica do TIV foi bem recebida e se tornou uma 

alternativa de enxertos na população pediátrica. 

O TIV pediátrico teve sua técnica aprimorada em Chicago11, mas foi na Ásia, 

onde, por questões religiosas e culturais, quase não há doadores falecidos, que o 

TIV pediátrico recebeu grande impulso12-14. O contínuo desenvolvimento e refino da 

técnica cirúrgica possibilitaram que, em 1994, Yamaoka e cols.15 realizassem o 

primeiro TIV utilizando o fígado direito. 

Atualmente, pouco mais de 20 anos após o primeiro TIV, essa cirurgia se 

mantém como opção alternativa de enxertos hepáticos em locais onde há escassez 

de doadores cadáver, seja por questões culturais, como a Ásia, seja por questões 

sociais, como o Brasil. Em nosso país, especialmente no Estado do Rio de Janeiro, 

o TIV se mantém como uma das principais fontes de enxertos para a população 

pediátrica16. 

Apesar de suas vantagens como fonte alternativa de enxertos, o TIV ainda é 

pouco utilizado em nosso meio16, muito pelo fato de colocar em risco um doador 

saudável, como também pela dificuldade técnica desta modalidade cirúrgica. 

Uma das principais intercorrências que ameaçam o resultado positivo do TIV 

são as complicações vasculares associadas à reconstrução da artéria hepática, veia 

porta e veia hepática, que ocorrem com maior frequência nessa modalidade de TH, 

quando comparado com o transplante hepático com doador falecido (TDF)17-20. As 
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taxas de mortalidade associadas a determinadas complicações vasculares no 

receptor de TIV podem chegar a 80%21, o que demonstra sua gravidade. 

O contínuo desenvolvimento das técnicas cirúrgicas e o aprendizado obtido 

ao longo dos anos permitiram a queda nas taxas destas complicações nos principais 

centros transplantadores do mundo. As taxas de trombose da artéria hepática, por 

exemplo, caíram de 25% para aproximadamente 5%, atualmente22-24. 

O estudo do TIV, em especial a reconstrução vascular do enxerto, suas 

particularidades, técnicas e complicações, nos permitem compreender melhor suas 

dificuldades e assim aprimorar seus resultados, gerando benefícios, não só para o 

meio científico e para os profissionais envolvidos com TH, mas para toda a 

população, especialmente aqueles que aguardam pela sua vez de serem 

transplantados. 
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2. OBJETIVO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo estudar as reconstruções vasculares 

associadas ao TIV (i.e. artéria hepática, veia porta e veia hepática) nos pacientes 

submetidos a este tipo de procedimento no Hospital Federal de Bonsucesso, entre 

dezembro de 2001 e fevereiro de 2011. O estudo visava identificar detalhes 

associados à execução, dificuldades e complicações do procedimento. Também foi 

realizado estudo clínico-epidemiológico de dados dos doadores e receptores para 

tentar identificar possíveis fatores de risco para a ocorrência de complicação na 

reconstrução vascular do enxerto no receptor, assim como uma comparação com a 

literatura mundial. Foi feita ainda análise da sobrevida dos pacientes de acordo com 

a presença ou ausência de complicação vascular. 
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3. MÉTODOS 

 

 

Inicialmente, o projeto de pesquisa deste estudo foi protocolado no SISNEP, 

sob o número 0007.0.318.258-10, e depois encaminhado para o Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Federal de Bonsucesso, onde foi analisado e aprovado em 

16/03/2010, sob o número 007/10. Este trabalho contou com apoio da FAPERJ.  

Fez-se um levantamento de dados dos prontuários de todos os receptores e 

doadores dos 144 TIV realizados no período de dezembro de 2001 e fevereiro de 

2011. Os dados foram organizados em uma planilha no Software Microsoft Office 

Excel, versão 2007. 

Todos os pacientes envolvidos neste estudo foram submetidos aos 

procedimentos cirúrgicos no Serviço de Cirurgia Hepato-Biliar e Transplante 

Hepático do Hospital Federal de Bonsucesso. 

Todas as anastomoses vasculares foram realizadas com auxílio de lupa de 

magnificação. Para as anastomoses das veias hepática e porta, foi utilizada lupa 

com aumento de duas vezes e meia. A anastomose da artéria hepática foi feita sob 

magnificação de seis vezes, uma vez que este vaso apresenta dimensões muito 

pequenas. 

Com relação à análise dos dados compilados, trata-se de um trabalho 

descritivo e retrospectivo. 

Foram listados os seguintes dados dos prontuários dos receptores: sexo, 

idade, tipo sanguíneo, doença de base, presença de comorbidade, valor da escala 

MELD ou PELD (siglas em inglês para Model of End stage Liver Disease e Pediatric 

End stage Liver Disease), histórico de tabagismo, tipo de enxerto, peso do enxerto, 

relação entre o peso do enxerto e o peso do receptor - GRWR (sigla em inglês para 

Graft to Receptor Weight Ratio), variação anatômica vascular do enxerto, tipo de 
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anastomose da artéria hepática, veia porta e veia hepática, duração da cirurgia, 

tempo de isquemia total do enxerto, tempo de anepatia, transfusão sanguínea intra e 

pós-operatória, tipo de anticoagulação profilática pós-operatória, presença de 

complicação vascular pós-operatória precoce, tipo de tratamento da complicação, 

sobrevida do enxerto e receptor. Dos prontuários dos doadores, foram listados: 

sexo, idade, tipo sanguíneo, índice de massa corporal (IMC), histórico de tabagismo, 

grau de parentesco com o receptor.  

Para análise dos dados, os receptores de transplante hepático foram 

divididos, de acordo com a idade, em dois grupos - A e B - uma vez que fatores, tais 

como idade, peso, tipo de enxerto e GRWR apresentam uma diferença muito grande 

entre esses dois grupos. O grupo A foi formado por receptores com idade maior ou 

igual a 12 anos, enquanto o grupo B foi formado pelos receptores menores de 12 

anos. 

Em ambos os grupos, os dados levantados foram subdivididos, como indicado 

a seguir, para análise de fatores de risco associados à complicação vascular 

precoce no receptor. 

 

 

3.1. GRUPOS  

 

 

3.1.1. Grupo A 

 

 

 Sexo do doador e receptor: masculino e feminino; 

 Idade do receptor: menor ou igual a 55 anos e maior que 55 anos; 

 Idade do doador: menor ou igual a 40 anos e maior que 40 anos; 

 Tipo sanguíneo do doador e receptor: A, B, AB e O; 

 Doença de base: cirrose pelo vírus da hepatite C (VHC), cirrose pelo 

vírus da hepatite B (VHB), cirrose alcoólica, cirrose pelo VHC 

associado ao álcool, doenças colestáticas (cirrose biliar secundária, 

colangite esclerosante primária, Doença de Caroli e cirrose biliar 

primária), polineuropatia amiloidótica familiar, carcinoma hepatocelular, 
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cirrose criptogênica, cirrose autoimune, insuficiência hepática aguda, 

fibrose hepática congênita, hemocromatose e Síndrome de Budd-

Chiari; 

 Tabagismo do doador e receptor: histórico de tabagismo presente ou 

ausente; 

 MELD: menor ou igual a 10, entre 10 e 20 e maior ou igual a 20; 

 Comorbidade: ausência ou presença de comorbidades associadas; 

 IMC do doador: menor ou igual a 25 e maior que 25; 

 Grau de parentesco entre doador e receptor: parente até 4o grau ou 

não; 

 Tipo de enxerto: fígado direito, fígado esquerdo ou setor lateral 

esquerdo; 

 GRWR: menor que 1% e maior ou igual a 1%; 

 Tipo de anastomose: tipo de anastomose realizada na reconstrução da 

artéria hepática, veia porta e veia hepática; 

 Variação anatômica: ausência ou presença de mais de uma artéria 

hepática ou veia porta ou veia hepática do enxerto; 

 Duração da cirurgia: menor ou igual a 360 minutos, entre 360 e 600 

minutos e maior ou igual 600 minutos; 

 Tempo de isquemia total: menor ou igual a 120 minutos e maior que 

120 minutos; 

 Tempo de anepatia: menor ou igual a 60 minutos e  maior que 60 

minutos; 

 Transfusão intra e pós-operatória: ausência ou presença de transfusão; 

 Tipo de anticoagulação profilática no receptor: heparina regular, 

heparina de baixo peso molecular, ácido acetil salicílico (AAS); 

 Complicação vascular: ausência ou presença de complicação vascular 

precoce da artéria hepática, veia porta e veia hepática; 

 Tipo de tratamento: tipo de tratamento empregado para corrigir a 

complicação vascular; 

 Sobrevida do enxerto e receptor: tempo de sobrevida do enxerto e 

receptor, em meses. 
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3.1.2. Grupo B 

 

 

 Sexo do doador e receptor: idem ao grupo adulto; 

 Peso do receptor: menor que 10 Kg e maior ou igual a 10 Kg; 

 Idade do receptor: menor que 2 anos e maior ou igual a 2 anos; 

 Idade do doador: idem ao grupo adulto; 

 Tipo sanguíneo: idem ao grupo adulto; 

 Doença de base: cirrose causada por anomalias congênitas das vias 

biliares (atresia de vias biliares e hipoplasia de vias biliares), 

insuficiência hepática aguda, hepatoblastoma, doenças colestáticas 

(cirrose biliar secundária, Síndrome de Alagille e Doença de Caroli), 

cirrose criptogênica, fibrose hepática congênita, cirrose por deficiência 

de alfa-1-antitripsina, e trombose da artéria hepática; 

 PELD: menor ou igual a 50, entre 50 e 100 e maior ou igual a 100; 

 Comorbidades: idem ao grupo adulto; 

 IMC do doador: idem ao grupo adulto; 

 Grau de parentesco entre doador e receptor: idem ao grupo adulto; 

 Tabagismo do doador: histórico de tabagismo presente ou ausente; 

 Tipo de enxerto: fígado esquerdo, setor lateral esquerdo ou setor 

lateral esquerdo reduzido (também chamado de monossegmento); 

 GRWR: menor ou igual a 2%, entre 2% e 5% e maior ou igual a 5%; 

 Tipo de anastomose: idem ao grupo adulto; 

 Variação anatômica: idem ao grupo adulto; 

 Duração da cirurgia: idem ao grupo adulto; 

 Tempo de isquemia total: idem ao grupo adulto; 

 Tempo de anepatia: idem ao grupo adulto; 

 Transfusão intra e pós-operatória: idem ao grupo adulto; 

 Tipo de anticoagulação profilática no receptor: idem ao grupo adulto; 

 Complicação vascular: idem ao grupo adulto. 

 Tipo de tratamento: idem ao grupo adulto; 

 Sobrevida do enxerto e receptor: idem ao grupo adulto. 
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3.2. DEFINIÇÕES 

 

 

Foi considerada complicação vascular precoce, aquela que ocorreu até 90 

dias após a data do transplante. O período de acompanhamento dos receptores, 

para avaliação de sobrevida do enxerto e receptor, variou de seis a cento e 

dezesseis meses. 

Com relação aos enxertos, foi utilizada a Classificação de Brisbane25 para 

definir os tipos utilizados. Por esta classificação, o fígado direito corresponde aos 

segmentos V, VI, VII e VIII, o fígado esquerdo corresponde aos segmentos II, III e 

IV, o setor lateral esquerdo corresponde aos segmentos II e III e o setor lateral 

esquerdo reduzido ou monossegmento, corresponde ao segmento III. Os segmentos 

podem ser vistos na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Fígado e segmentos. Figura adaptada de Clavien e cols.
 26

 

 

Os valores MELD dos pacientes adultos são obtidos através da fórmula: 

MELD = 3.78 x [Log bilirrubina sérica (mg/dL)] + 11.2 x Log INR + 9.57 x [Log 

creatinina sérica (mg/dL)] + 6.43, desenvolvida pela Clinica Mayo27, em 2000.  

Os valores PELD dos pacientes pediátricos são obtidos utilizando a fórmula: 

PELD = 10 x [0,480 x Log bilirrubina sérica (mg/dl)] + 1,857 x Log INR - 0,687 [Log 

albumina sérica (mg/dl)] + 0,436, se o paciente tiver até 24 meses de vida, + 0,667, 

se o paciente tiver déficit de crescimento maior que 2 desvios padrão28.   
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Os escores de MELD e PELD indicam a gravidade da doença hepática 

crônica. Quanto maior o valor de MELD e PELD, mais grave é a doença. 

O IMC é calculado dividindo-se o peso do paciente pela sua altura ao 

quadrado e expresso em Kg/m2. 

Os valores de GRWR são obtidos dividindo-se o peso do enxerto pelo peso 

do receptor, ambos em gramas. O resultado é expresso em porcentagem. 

A duração da cirurgia refere-se ao período entre a incisão da parede 

abdominal do receptor até o seu total fechamento, ao final do transplante. 

O tempo de isquemia total do enxerto é definido pelo período compreendido 

entre a desvascularização do enxerto no doador até sua revascularização no 

receptor. 

O tempo de anepatia é definido pelo período em que o receptor tem o seu 

fígado original desvascularizado até o momento da revascularização do enxerto. 

 

 

3.3.  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A planilha com os dados levantados dos pacientes foi transferida para o 

Software SPSS, versão 17.0, com o qual foram realizados os cálculos. 

Foram calculadas as distribuições de frequência simples e percentuais das 

variáveis discretas, além de médias aritméticas, valor mínimo e valor máximo das 

variáveis contínuas. 

Não foi possível realizar regressão simples dos dados, pois o número de 

complicações identificadas foi muito pequeno em relação ao número de controles. 

As análises de sobrevivência dos pacientes e enxertos foram feitas pelo 

estimador Kaplan-Meier e representados através de gráficos lineares. Comparação 

entre valores de sobrevida foram feitos pelo teste não-paramétrico de Mann-

Whitney. 

Valores de p menores que 0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Entre dezembro de 2001 e fevereiro de 2011, no Hospital Federal de 

Bonsucesso, foram realizados 144 TIV em 141 receptores. Três pacientes foram 

retransplantados, também com doador vivo. 

 Setenta e sete TIV foram realizados em 76 pacientes do grupo A (um 

retransplante), enquanto 65 pacientes do grupo B foram submetidos a 67 TIV (dois 

retransplantes). 

Os resultados da análise dos dados são apresentados a seguir, divididos 

entre os grupos A e B, respectivamente. 

 

 

4.1. RESULTADOS POR GRUPO  

 

 

4.1.1. Grupo A 

 

 

Setenta e sete receptores foram classificados como do grupo A. A idade 

média destes receptores foi de 49,5 anos, variando de 12 a 69 anos. Trinta e um 

(40,3%) apresentavam mais de 55 anos no momento do transplante. Quarenta e 

seis receptores (59,7%) eram do sexo masculino e trinta e um (40,3%) do sexo 

feminino.  

Com relação ao tipo sanguíneo, 33 (42,9%) eram do grupo A, três (3,9%) do 

grupo B e 41 (53,2%) do grupo O. Não houve receptores do grupo AB. 
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A principal doença de base que indicou o transplante foi a cirrose pelo VHC, 

com 21 casos (27,2%), seguido pela cirrose pelo VHC associado ao CHC, com 15 

casos (19,5%). As demais indicações aparecem na Tabela 1. 

O valor médio de MELD dos receptores foi 17,7 (variando de 5 a 38). Oito 

pacientes (10,4%) apresentaram MELD menor ou igual a 10, 48 pacientes (62,3%) 

entre 11 e 20 e 21 pacientes (27,3%) apresentaram MELD maior que 20. 

Quarenta e sete receptores (61%) apresentavam pelo menos uma 

comorbidade associada, enquanto os 30 demais (39%) não apresentavam 

comorbidade. 

 

Tabela 1 – Doenças de base dos receptores no grupo adulto. 

Doença de Base N (%) 

Cirrose pelo VHC 36 (46,7%) 

Cirrose alcoólica 10 (13%) 

Doenças colestáticas 7 (9,1%) 

Cirrose autoimune 4 (5,2%) 

Polineuropatia amiloidótica familiar 4 (5,2%) 

Cirrose pelo VHB 4 (5,2%) 

Cirrose criptogênica 3 (3,9%) 

Cirrose pelo VHC + álcool 3 (3,9%) 

CHC 2 (2,6%) 

Hemocromatose 1 (1,3%) 

Síndrome de Budd-Chiari 1 (1,3%) 

Insuficiência hepática aguda 1 (1,3%) 

Fibrose hepática congênita 1 (1,3%) 

Total 77 (100%) 

 

 

Em relação aos doadores, a idade média foi de 34,5 anos, variando de 18 até 

49 anos. Vinte (26%) tinham mais de 40 anos. Quarenta doadores (52%) eram do 

sexo feminino e 37 (48%) do sexo masculino. 

Dezesseis doadores (20,8%) eram sangue tipo A, enquanto dois (2,6%) eram 

tipo B e 59 (76,6%) tipo O. Nenhum doador era tipo AB. 
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Cinquenta e seis doadores (72,7%) eram aparentados até 4o grau, em relação 

aos receptores. O IMC médio dos doadores foi de 24,4 Kg/m2 (variando de 18 a 30 

Kg/m2). Trinta e um doadores (40,3%) apresentavam IMC maior que 25 Kg/m2. 

Em relação ao tabagismo, 16 receptores (20,8%) e 10 doadores (13%) eram 

fumantes. 

O enxerto utilizado foi o fígado direito em 73 casos (94,8%), fígado esquerdo 

em três casos (3,9%) e setor lateral esquerdo em um caso (1,3%). O valor de GRWR 

médio foi de 1,15% (variando de 0,4 a 2,13%) e esta relação foi maior ou igual a 1% 

em 50 receptores (64,9%). 

Com relação às variantes anatômicas vasculares, três enxertos (3,9%) 

apresentavam mais de uma artéria hepática. Sete enxertos (9,1%) tinham mais de 

uma veia porta e 18 enxertos (23,4%) apresentavam mais de uma veia hepática. 

Cinquenta e dois enxertos (67,5%) não tinham variação anatômica vascular (três 

enxertos apresentavam variação concomitante em dois vasos). 

A reconstrução da artéria hepática foi realizada de modo término-terminal, em 

artéria única, com pontos separados, em 74 casos (96,1%). Três casos (3,9%) 

apresentavam duas artérias, que foram reconstruídas nos ramos esquerdo e direito 

da artéria hepática do receptor, também com pontos separados. Foi utilizado fio de 

polipropileno 7-0 em quatro casos (5,2%), 8-0 em 70 casos (90,9%) e 9-0 em três 

casos (3,9%).  

A anastomose da veia porta foi feita de modo término-terminal, única, em 69 

pacientes (89,6%), com sutura contínua na parede posterior e pontos separados na 

parede anterior. Em um caso (1,3%), a reconstrução foi realizada em veia colateral e 

não na veia porta nativa. Em dois casos (2,6%), havia duas veias porta e a 

reconstrução foi feita com auxílio de enxerto de veia ilíaca. Em três casos (3,9%), 

apesar de haver duas veias porta para serem reconstruídas, estas foram unidas em 

óstio único e foi feita apenas uma anastomose. Em dois casos (2,6%), foram 

realizadas duas anastomoses de veia porta, nos ramos esquerdo e direito da veia 

porta do receptor. Foi utilizado fio de polidioxanona 6-0 em um caso (1,3%), 

polipropileno 5-0 em 47 casos (61%) e 6-0 em 29 casos (37,7%). 

A reconstrução da veia hepática foi feita de modo término-lateral em 

cavoplastia em 75 casos (97,4%) e piggy-back em dois casos (2,6%), com suturas 

contínuas anterior e posterior. Foi reconstruída uma veia hepática acessória em 13 

casos (16,9%), duas veias acessórias em quatro casos (5,2%) e três veias em um 
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caso (1,3%). Para a anastomose das veias hepáticas acessórias, foi necessário 

utilizar enxerto de veia umbilical em cinco ocasiões e enxerto de PTFE em duas 

ocasiões. Nos outros casos, as veias acessórias foram anastomosadas diretamente 

na veia cava inferior do receptor. Foi utilizado fio de polipropileno 4-0 em nove 

pacientes (11,7%), 5-0 em 66 (85,7%) e 6-0 em dois (2,6%). 

Vinte e sete receptores (35,1%) receberam transfusão sanguínea 

intraoperatória e 45 (58,4%) receberam transfusão no período pós-operatório. 

Sessenta e nove receptores (89,6%) receberam heparina de baixo peso 

molecular via subcutânea e posteriormente AAS via oral como anticoagulação 

profilática. Um paciente (1,3%) recebeu Clopidogrel por apresentar alergia ao AAS. 

Um paciente (1,3%) não recebeu heparina de baixo peso molecular por apresentar 

plaquetopenia importante no pós-operatório imediato. Seis pacientes (7,8%) não 

receberam anticoagulação profilática por apresentar coagulopatia grave após o TIV. 

Os valores de tempo associado à duração da cirurgia, isquemia total e 

anepatia são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Tempos Cirúrgicos do grupo adulto. 

Tempos Cirúrgicos Média (variação) N (%) 

Duração da cirurgia:  

< 360 min. 

361-600 min. 

> 600 min. 

553,6 min. (350 – 1020)  

4 (5,2%) 

53 (68,8%) 

20 (26%) 

Isquemia total:  

< 120 min. 

> 120 min. 

121,9 min. (60 – 310)  

47 (61%) 

30 (39%) 

Anepatia:  

< 60 min. 

> 60 min. 

75,3 min. (40 – 150)  

33 (42,9%) 

44 (57,1%) 

 

 

A sobrevida dos pacientes do grupo A foi de 74%, 71% e 67%, 

respectivamente para 6, 12 e 24 meses. A sobrevida dos enxertos utilizados nos 

pacientes deste grupo foi 73%, 70% e 66%, respectivamente para 6, 12 e 24 meses. 
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4.1.2. Grupo B 

 

 

Sessenta e sete pacientes foram incluídos no grupo B. A idade média destes 

pacientes foi de 33,2 meses, variando de 7 a 132 meses. Trinta e oito pacientes 

(56,7%) tinham menos de dois anos no momento do transplante. Trinta e quatro 

(50,7%) eram do sexo feminino e 33 (49,3%) do sexo masculino. 

O peso médio dos receptores foi de 11,9 Kg (variando de 5 a 59 Kg). Trinta e 

um receptores (46,2%) tinham menos de 10 Kg no momento do transplante. 

Com relação à tipagem sanguínea, 26 receptores (38,8%) tinham sangue tipo 

A, 12 receptores (17,9%) eram tipo B, três receptores (4,5%) eram AB e outros 26 

(38,8%) eram tipo O. 

A doença de base mais prevalente entre os receptores foi a anomalia 

congênita de vias biliares, com 44 casos (65,7%), seguido pela insuficiência hepática 

aguda, com 10 casos (14,9%). A lista de todas as doenças de base registradas no 

grupo pediátrico aparece na Tabela 3. 

O valor médio de PELD no grupo B foi 61, 6 (variando de 5 a 162). Vinte e 

cinco pacientes (37,2%) apresentavam PELD menor ou igual a 50 no momento do 

transplante, enquanto 32 pacientes (47,8%) apresentavam valores entre 50 e 100 e 

dez pacientes (15%), valores maiores que 100. 

Apenas cinco receptores (7,5%) tinham alguma comorbidade associada 

quando foram transplantados. 

Entre os doadores, a idade média foi de 29 anos, variando de 18 até 45. 

Trinta e três doadores (49,3%) eram do sexo feminino e 34 (50,7%) do masculino.  

Dezenove doadores (28,4%) eram sangue tipo A, 11 (16,4%) eram tipo B, um 

(1,5%) era tipo AB e 34 (50,7%) tipo O.  

O IMC médio dos doadores foi 23,6 Kg/m2 (variação: 16,4 – 29 Kg/m2). 

Cinquenta e cinco doadores (82,1%) tinham IMC menor ou igual a 25 Kg/m2. A 

maioria dos doadores (94%) era aparentada até 4o grau em relação ao receptor. 

Com relação ao tabagismo, nenhum receptor era fumante e apenas 10 

doadores (14,9%) relataram histórico de tabagismo. 

O enxerto utilizado foi o setor lateral esquerdo em 52 casos (77,6%), setor 

lateral esquerdo reduzido em 14 casos (20,9%) e fígado esquerdo em um caso 

(1,5%). O valor médio de GRWR foi 2,88%, variando de 0,64 a 6,8%. Dezoito 
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pacientes (26,9%) apresentaram GRWR menor que 2%, 44 pacientes (65,6%) 

tinham relação entre 2 e 5% e cinco pacientes (7,5%), relação maior que 5%. 

 

Tabela 3 – Doenças de base dos receptores no grupo pediátrico. 

Doença de Base N (%) 

Anomalia congênita de vias biliares 44 (65,7%) 

Insuficiência hepática aguda 10 (14,9%) 

Hepatoblastoma 5 (7,5%) 

Doenças colestáticas 3 (4,5%) 

Trombose da artéria hepática 

(retransplante) 

 

2 (3,0%) 

Cirrose criptogênica 1 (1,5%) 

Fibrose hepática congênita 1 (1,5%) 

Deficiência de alfa-1-antitripsina 1 (1,5%) 

Total 67 (100%) 

 

 

Em relação a variações anatômicas, oito enxertos (11,9%) apresentavam 

mais de uma artéria hepática. Cinco enxertos (7,5%) tinham mais de uma veia 

hepática. Nenhum enxerto apresentou variação da veia porta.  

A reconstrução da artéria hepática foi realizada de modo término-terminal, 

com pontos separados, em 59 casos (88,1%), incluindo um caso que apresentava 

duas artérias em patch único, tendo sido feita apenas uma anastomose. Em sete 

casos (10,4%) havia duas artérias, que foram reconstruídas nos ramos esquerdo e 

direito da artéria hepática do receptor, também com pontos separados. Em um caso 

(1,5%), foi necessário utilizar enxerto arterial para realizar a reconstrução da artéria 

hepática diretamente na aorta do receptor. Foi utilizado fio de nylon 9-0 em oito 

casos (11,9%), polipropileno 7-0 em três casos (4,5%), 8-0 em 55 casos (82,1%) e 9-

0 em um caso (1,5%).  

A veia porta foi reconstruída de modo término-terminal em 62 pacientes 

(92,5%), com sutura contínua na parede posterior e pontos separados na parede 

anterior. Em dois casos (3%), a anastomose foi feita com auxílio de enxerto de veia 

gástrica esquerda e em outro caso (1,5%), enxerto de veia safena do doador. Em 

um caso (1,5%), foi realizado arterialização da veia porta. Também em um caso 
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(1,5%), a reconstrução foi feita através de transposição cavo-portal. Foi utilizado fio 

de polipropileno 6-0 em quatro casos (5,9%), polidioxanona 6-0 em 43 casos 

(64,2%) e 7-0 em 20 casos (29,9%). 

A reconstrução da veia hepática foi feita de modo término-lateral em 

cavoplastia em um caso (1,5%) e piggy-back nos outros 66 casos (98,5%), com 

suturas contínuas anterior e posterior. Em cinco casos (7,5%), uma veia hepática 

acessória também foi reconstruída. Em três destes casos, a veia acessória foi unida 

à veia hepática principal em óstio único e foi realizada apenas uma anastomose. 

Nos outros dois casos, foi necessário utilizar enxerto na reconstrução da veia 

acessória – PTFE em uma ocasião e enxerto de veia mesentérica inferior na outra. 

Foi utilizado fio de polipropileno 5-0 em 64 pacientes (95,5%) e 6-0 em três (4,5%). 

Cinquenta e três receptores (79,1%) receberam transfusão sanguínea 

intraoperatória e 39 (58,2%) receberam transfusão no período pós-operatório. 

Sessenta e dois receptores (92,5%) receberam heparina de baixo peso 

molecular via subcutânea e posteriormente AAS via oral como anticoagulação 

profilática. Cinco pacientes (7,5%) não receberam anticoagulação profilática por 

apresentar coagulopatia grave após o TIV. 

Os valores de tempo associado à duração da cirurgia, isquemia total e 

anepatia são apresentados na Tabela 4. 

 

 Tabela 4 – Tempos Cirúrgicos do grupo pediátrico. 

Tempos Cirúrgicos Média (variação) N (%) 

Duração da cirurgia:  

< 360 min. 

361-600 min. 

> 600 min. 

485,1 min. (180 – 1020)  

12 (17,9%) 

44 (65,7%) 

11 (16,4%) 

Isquemia total:  

< 120 min. 

> 120 min. 

132,2 min. (75 – 240)  

36 (53,7%) 

31 (46,3%) 

Anepatia:  

< 60 min. 

> 60 min. 

70,8 min. (30 – 360)  

37 (55,2%) 

30 (44,8%) 
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A sobrevida dos pacientes do grupo B foi de 90%, 88% e 86%, 

respectivamente para 6, 12 e 24 meses. A sobrevida dos enxertos utilizados nestes 

pacientes foi de 89%, 87% e 85%, respectivamente para 6, 12 e 24 meses. 

 

 

4.2. COMPLICAÇÕES VASCULARES 

 

 

Treze receptores (9% do total) apresentaram complicações nas reconstruções 

vasculares do TIV, sete (9,1%) no grupo A e seis (8,9%) no grupo B. Dos sete 

pacientes do grupo A, dois apresentaram trombose da veia porta, um evoluiu com 

trombose da veia hepática, dois com estenose da artéria hepática, um com trombose 

da artéria hepática e um com pseudoaneurisma da artéria hepática. Entre os seis 

pacientes do grupo B, três tiveram trombose da veia porta e três evoluíram com 

trombose da artéria hepática. 

Se analisarmos de acordo com o vaso reconstruído, foram identificadas sete 

complicações (4,9% do total) da artéria hepática, cinco complicações (3,5%) da veia 

porta e uma complicação (0,7%) da veia hepática. 

Os dados dos pacientes dos grupos A e B com complicações vasculares são 

apresentados no Anexo 1. Os pacientes são identificados pela letra P seguido do 

número do caso (ex.: P1 se refere ao paciente 1). 

 

 

4.2.1. Grupo A 

 

 

P1 e P2 apresentaram trombose da veia porta ainda no ato operatório. Ambos 

já apresentavam trombo na veia porta antes do transplante e foram submetidos à 

trombectomia no intraoperatório, antes da anastomose. Nos dois casos, houve 

recidiva da trombose após a anastomose, sendo realizada nova trombectomia, com 

resposta satisfatória para P2, porém sem sucesso para P1, sendo este então 

submetido à transposição cavo-portal. P1 faleceu quatro dias após o TH, por choque 

cardiogênico associado à síndrome de resposta inflamatória sistêmica. P2 faleceu 

10 meses após o TH com recidiva de carcinoma hepatocelular. 
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P3 apresentou trombose da artéria hepática, 14 dias após o TH. Ele foi 

relistado para transplante e submetido à TDF, 22 dias após o primeiro TH. 

Apresentou evolução satisfatória após o segundo transplante e permanece vivo até 

o momento. 

P6 foi diagnosticada com pseudoaneurisma da artéria hepática, 27 dias após 

o TIV, quando foi reinternada com quadro de hemoperitôneo. Faleceu na mesma 

internação devido ao quadro de hemorragia. 

P4 apresentou trombose da veia hepática identificado após o TIV, depois que 

a paciente foi submetida à massagem cardíaca extracorpórea, devido à parada 

cardíaca, na unidade de tratamento intensivo. Ela foi tratada satisfatoriamente com 

anticoagulação e a colocação de um stent, por radiologia intervencionista. Faleceu 

90 dias após o TH com complicações infecciosas decorrentes de fístula biliar. 

P5 e P7 evoluíram com estenose da artéria hepática, diagnosticada por 

arteriografia, após apresentarem complicações biliares (bilomas e colestase, 

respectivamente) no segundo mês pós-transplante. P5 foi submetido à angioplastia 

percutânea com boa resposta e permanece vivo, sem novos episódios de estenose. 

Para P7, a angioplastia não foi possível de ser realizada e foi indicado o 

retransplante, que foi feito com doador falecido, nove meses depois do primeiro TH. 

Ele evoluiu com sangramento de aneurisma da artéria gastroduodenal e 

complicações sépticas, morrendo um mês após o TDF. 

A sobrevida dos pacientes do grupo A com complicação vascular foi de 57%, 

28% e 28%, respectivamente para 6, 12 e 24 meses. A sobrevida dos enxertos 

neste grupo foi de 43%, 14% e 14%, respectivamente para 6, 12 e 24 meses. 

 

 

4.2.2. Grupo B 

 

 

P8, P9 e P11 evoluíram com trombose da veia porta. P8 apresentou a 

complicação 19 dias após o TIV e uma semana após um episódio de hemorragia 

subaracnoidea com necessidade de craniotomia descompressiva. O estado da 

paciente era grave e não foi indicado tratamento cirúrgico para a trombose da veia 

porta. Ela faleceu 23 dias depois do transplante, após novo episódio de hemorragia 

cerebral. Trombose da veia porta foi identificada em P9 um mês após o TIV. Foi 
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satisfatoriamente tratada com anticoagulação, mas faleceu 45 dias após o 

transplante devido a quadro grave de hepatite causada por citomegalovirus. P11 

apresentou trombose da veia porta no intraoperatório sem possibilidade de 

trombectomia. Foi realizado arterialização de veia porta através de anastomose da 

veia porta do enxerto na aorta do paciente, com uso de enxerto vascular. Faleceu 14 

meses após o transplante devido à hemorragia digestiva, consequência de 

hipertensão portal. 

P10, P12 e P13 apresentaram trombose da artéria hepática no pós-

operatório. A trombose foi identificada em P10, 12 dias após o TIV. Foi indicado o 

retransplante, porém a paciente faleceu 22 dias depois, por complicações 

infecciosas relacionadas à trombose. P12 evoluiu com trombose da artéria hepática 

21 dias após o TH. Foi submetido a novo TIV, com sucesso, três meses depois do 

primeiro, porém faleceu sete meses após esta cirurgia com quadro de hepatite grave 

causado pelo vírus herpes humano tipo 6. P13 apresentou trombose arterial 25 dias 

após o TIV. Foi submetido novamente à TIV, 105 dias após o primeiro transplante. 

Permanece vivo até hoje, porém com sequelas neurológicas importantes com 

comprometimento funcional. 

 No grupo B, a sobrevida dos pacientes com complicação vascular e enxertos 

foi de 50%, 33% e 17% e 17%, 17% e 0%, respectivamente para 6, 12 e 24 meses. 

 

 

4.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Entre os 144 TIV analisados neste trabalho, uma pequena parcela de 

receptores – 13 pacientes (9% do total) – desenvolveu algum tipo de complicação 

vascular. Como este número é muito reduzido em relação ao total de pacientes, não 

foi possível realizar as regressões simples para identificar fatores de risco ao 

desenvolvimento das complicações vasculares, pois não seria possível obter 

significância estatística. 

Com relação à sobrevida dos pacientes, foram feitas três análises pelo 

estimador Kaplan-Meier: sobrevida de todos os pacientes, sobrevida dos pacientes 

com complicação vascular e sobrevida dos pacientes sem complicação vascular, os 

quais aparecem representados na Figura 2.  
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Figura 2 - Gráfico com os percentuais de sobrevida de todos os pacientes (azul), pacientes sem 

complicação vascular (vermelho) e com complicação vascular (verde) pelo tempo, em meses.  

 

Para a sobrevida dos enxertos, também foram feitas três análises: sobrevida 

dos enxertos de todos os pacientes, sobrevida dos enxertos dos pacientes sem 

complicação vascular e sobrevida dos enxertos dos pacientes com complicação 

vascular, os quais aparecem representados na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Gráfico com os percentuais de sobrevida dos enxertos de todos os pacientes (azul), 

pacientes sem complicação vascular (roxo) e com complicação vascular (laranja) pelo tempo,          

em meses.  

  

Ao realizarmos a comparação entre os valores de sobrevida dos pacientes 

sem e com complicação vascular, foi identificado maior sobrevida para o grupo sem 

complicação, a partir de 12 meses, com significância estatística (p < 0,001). 

O mesmo resultado foi obtido ao realizarmos a comparação entre os valores 

de sobrevida dos enxertos dos pacientes sem e com complicação vascular, também 

com significância estatística (p < 0,001). 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

A ideia de se realizar um transplante hepático utilizando um enxerto de 

doador vivo teve início ainda na década de 60 do século passado29,30. Entretanto, 

foram necessários mais de 20 anos até que essa ideia fosse colocada em prática10. 

A necessidade crescente de enxertos hepáticos, associado aos bons resultados 

obtidos pelos centros transplantadores com enxertos de doadores falecidos, levou 

ao desenvolvimento e aprimoramento desta técnica cirúrgica. 

O primeiro relato de TIV coube a Raia e cols.10, em 1989, quando foi descrito 

o transplante dos segmentos hepáticos II e III de uma mãe para sua filha de quatro 

anos, que sofria de atresia de vias biliares . A doadora se recuperou bem da cirurgia, 

entretanto a receptora faleceu seis dias após o transplante, durante uma sessão de 

hemodiálise. Uma segunda tentativa foi feita pela mesma equipe, seis meses depois, 

para uma criança que sofria de fibrose hepática congênita e Doença de Caroli, 

porém o enxerto apresentou mau funcionamento - não há relatos da evolução deste 

paciente10. No mesmo período, o primeiro TIV entre adulto e criança, com evolução 

satisfatória, foi realizado em Brisbane, Austrália31.  

No início dos anos 90, Broelsch e cols.11, da Universidade de Chicago, 

realizaram um amplo estudo e “refinamento” da técnica cirúrgica utilizada no TIV. 

Posteriormente, novos relatos foram publicados, vindos especialmente de centros da 

Ásia12-14, onde o TIV teve uma rápida difusão, especialmente no Japão, onde os 

critérios de morte encefálica tiveram uma baixa aceitação e crenças religiosas não 

favorecem a doação de órgãos de cadáveres32. Tamura e cols.33 relataram que até o 

final de 2007, no Japão, mesmo decorridos dez anos da lei nacional sobre morte 

encefálica, apenas 42 transplantes hepáticos com doadores falecidos haviam sido 

realizados.  
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Em 1989, Nagasue e cols.12, realizaram o primeiro TIV no Japão. Yeung e 

cols.14 fizeram o primeiro TIV em Hong Kong, em 1993. Em 1994, Lee e cols.34 

descreveram o primeiro TIV na Coréia. No mesmo ano, Chen e cols.35 realizaram o 

primeiro TIV em Taiwan. Até então, todos esses relatos, descreviam o transplante de 

segmentos hepáticos II e III, algumas vezes estendidos até o segmento IV, entre 

adultos e crianças. Em 1994, Yamaoka e cols.15, realizaram o primeiro transplante 

de fígado direito, de um adulto para uma criança, já que o lobo hepático esquerdo do 

doador apresentava uma anatomia arterial desfavorável. Até 2002, 509 TIV entre 

adultos e crianças haviam sido realizados nos cinco maiores centros 

transplantadores da Ásia, sendo que a maior casuística pertence à Universidade de 

Kyoto, no Japão36.  

Os resultados favoráveis com o TIV pediátrico, logo levaram ao 

desenvolvimento do TIV para adultos, já que existem muito mais adultos com 

doenças crônicas terminais do fígado do que crianças. Em 1991, a primeira tentativa 

de TIV entre adultos foi realizada por Haberal e cols.37, com a utilização do fígado 

esquerdo como enxerto, porém o resultado não foi satisfatório. Em 1993, a equipe 

do Dr. Makuuchi, da Universidade de Shinsu, Japão, fez o primeiro TIV entre adultos 

utilizando o fígado esquerdo, com resultado satisfatório38 e, em 1996, Fan e cols.39, 

da Universidade de Hong Kong, fizeram o primeiro TIV entre adultos utilizando o 

fígado direito, com uma boa evolução pós-operatória tanto para o doador, como para 

o receptor. Em 1998, o primeiro TIV com fígado direito foi realizado na Europa, pela 

equipe do Dr. Broelsch40, assim como o primeiro nos Estados Unidos (EUA), por 

Wachs e cols.41. Posteriormente, o TIV entre adultos passou a ser adotado em 

vários centros pelo mundo. O estudo do TIV tem se desenvolvido muito, desde 

então. Atualmente, entre 400 e 450 publicações científicas sobre TIV são produzidas 

por ano (Figura 4)42. 

Séries atuais mostram que o TIV apresenta sobrevida a longo prazo 

semelhante ao TDF, em torno de 90% em 1 ano e 80% em 5 anos43-46.  

No início dos anos 2000, o TIV também ganhou força nos EUA, onde chegou 

a representar 10% do total de transplantes realizados nesse país47. Entretanto, a 

partir de 2002, com a adoção de um novo modelo de gravidade para alocação dos 

pacientes que aguardavam pelo transplante, o MELD27, associado a uma ampla 

divulgação da morte de um doador48, o número de TIV caiu muito e em 2009 

representou menos de 3,5% do total de TH realizados (Figura 5). Esse percentual, 



35 
 

apesar de baixo, não representa um grande problema para os pacientes na fila de 

espera nesse país, pois como há muitos doadores cadáver, o tempo de espera por 

um órgão é de 20 dias, em média, para pacientes com MELD acima de 2547. 

 

  

 

Figura 4 – Gráfico com o número de publicações sobre TIV desde 1998. A seta indica o ano em que 

foi realizado o primeiro TIV entre adultos, com fígado direito. Figura adaptada de Fan e cols.
42 

 

 

Figura 5 – Gráfico indicando a evolução do número de TH nos EUA, de 1999 até 2009.               

Fonte: UNOS, 2010
47

. 

 

No Brasil, o número de TH vem apresentando uma curva crescente nos 

últimos 10 anos, entretanto o mesmo não ocorreu com o TIV. Com a evolução da 

técnica e o desenvolvimento dos centros transplantadores em nosso país, o TIV 

chegou a representar aproximadamente 20% do total de TH, entre os anos de 2002 

e 2005. Desde então, o número de TIV não acompanhou o crescimento do número 
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de TH e, em 2010, representou 7% do total. Em números absolutos, houve uma 

queda de 190 para 100 TIV por ano, aproximadamente – uma redução de quase 

50% (Figura 6)16. 

 

 

Figura 6 – Gráfico indicando a evolução do número de TH no Brasil, de 2000 até 2010.               

Fonte: RBT - ABTO, 2010
16

. 

 

Apesar do aumento crescente no número de TH no Brasil, ainda há uma 

grande discrepância entre o número de transplantes realizados e a real necessidade 

deste tipo de procedimento, o que evidencia o déficit de enxertos. No ano de 2010, a 

taxa de transplantes de fígado foi de 7,4 por milhão de população (pmp), abaixo do 

valor considerado o mínimo necessário, que é de 10 pmp. Dentre os estados que 

possuem centros de TH, apenas São Paulo (18,2 pmp), Santa Catarina (14,1 pmp) e 

Ceará (13,2 pmp) tiveram taxas acima do valor mínimo. O estado do Rio de Janeiro 

apresentou taxa de 4,3 pmp16. 

Esse número reduzido de TH no Brasil pode ser atribuído, entre outros 

fatores, a baixa taxa de doadores efetivos de órgãos no país – 9,9 pmp16. Para fins 

de comparação, a Espanha, considerado o país com o melhor sistema de 

transplantes no mundo, apresentou 35 doadores pmp em 201049. No estado do Rio 

de Janeiro, essa taxa é ainda menor – 5,1 pmp – o que favorece o pequeno número 

de TH neste estado16. Num cenário como este, o TIV aparece ainda mais forte como 

uma fonte alternativa de enxertos, principalmente na população pediátrica. 

Uma das principais vantagens do TIV é poder fazer o transplante sem que o 

receptor tenha que ficar esperando pela sua vez de transplantar, como ocorre no 

TDF.  
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Assim como nos EUA, o Brasil adotou, desde 2006, a escala MELD de 

gravidade para ordenar os pacientes a espera do transplante de fígado50. Pacientes 

mais graves apresentam um valor mais alto de MELD e assim possuem prioridade 

para receber um órgão de doador falecido. Como no TIV não há necessidade de 

esperar, o transplante pode ocorrer quando o paciente ainda apresenta um valor de 

MELD baixo, ou seja, quando sua doença ainda se apresenta compensada, o que 

favorece um melhor resultado do procedimento, como demonstrado por Berg e 

cols.51 

Outra vantagem do TIV é a possibilidade de fornecer enxertos para 

receptores pediátricos, principalmente para pacientes com menos de 10 Kg. Como a 

ocorrência de doadores cadáver para esta população é extremamente incomum e, 

por motivos de logística, a técnica de “fígado dividido” é pouco utilizada em nosso 

meio, o uso do enxerto de doador vivo se apresenta como uma das poucas, se não 

a única, alternativa de transplante para esses pacientes52-54. 

A utilização de enxerto de doador vivo também beneficia pacientes adultos 

que, apesar de apresentarem doença hepática crônica incapacitante, não alcançam 

valores elevados na escala MELD e, por isso, dificilmente ocupam as primeiras 

posições na fila de espera. Nesse grupo de pacientes, podemos colocar aqueles 

com encefalopatia grave, ascite de difícil controle e doença colestática importante, 

mas que ainda apresentam função sintética hepática preservada51,55,56. 

Apesar de suas incontestáveis vantagens, o TIV também possui riscos e 

desvantagens que dificultam seu desenvolvimento e uma maior utilização desta 

modalidade terapêutica. Uma das maiores desvantagens, se não a maior, é o fato de 

se submeter um segundo paciente – o doador – a uma cirurgia de alta complexidade 

e com risco potencial de complicações, inclusive o óbito57.  

Em 2006, Bramstedt57 publicou, baseado em relatos formais e informais, 14 

casos de óbitos em doadores vivos, em diversos centros. No Brasil, sabe-se que há 

três óbitos em doadores vivos, dois com relato em literatura médica e outro em 

congresso médico brasileiro58,59. Outros relatos de óbitos pelo mundo com suas 

respectivas causas são mostrados no Quadro 1. No mundo, o risco estimado para o 

óbito de um doador vivo, como complicação de sua cirurgia de doação é de 0,15%60.  

Outras possíveis complicações associadas à cirurgia do doador incluem 

infecções, como pneumonia, infecção urinária e infecção de ferida operatória, 

trombose de veia cava inferior, hérnia incisional, alopecia e complicações biliares61. 



38 
 

Estas últimas são as mais frequentes e podem ocorrer em 6 a 8% dos pacientes62,63. 

Em 2010, Fernandes e cols.61 mostraram que, numa série de 100 cirurgias, 

aproximadamente 30% dos doadores apresentou algum tipo de complicação, 

independente do tipo de segmento hepático doado. 

 

Quadro 1 – Óbitos em doador vivo, relatos na literatura mundial. 

Autor País Tipo de enxerto Causa do óbito 

Akabayashi e cols.64 Japão FD 
Esteatohepatite 

não alcoólica 

Boillot e cols.65 França FD 
Insuficiência 

multiorgânica 

Broering e cols.66 Alemanha SLE Embolia pulmonar 

Brown e cols.67 EUA FD Pancreatite 

Malago e cols.68 Alemanha FD 
Lipodistrofia 

congênita 

Malago e cols.69 Alemanha FE Embolia pulmonar 

Miller e cols.70 EUA FD 
Gangrena gasosa 

gástrica 

Chan e cols.71 Hong Kong FD 
Fístula duodeno-

caval 

Polido e cols.72 Cingapura FD 
Infarto agudo do 

miocárdio 

Abofetouh e cols.73 Egito FD Sepse biliar 

Ringe e cols.74 EUA SLE 
Overdose de  

droga ilícita 

Melloul e cols.75 França FD Mieloma múltiplo 

 

FD - fígado direito; SLE - setor lateral esquerdo; FE - fígado esquerdo. Fonte: Referências 64-75. 

 

Com relação à cirurgia do receptor, uma desvantagem do TIV em relação ao 

TDF reside no fato de se utilizar um enxerto parcial, com necessidade de 

reconstruções biliares e vasculares tecnicamente mais difíceis, pois estas estruturas 

são mais delicadas, de menor calibre e podem apresentar variações anatômicas, 

quando comparadas com o enxerto de fígado total51,76. 

Quando analisamos as dificuldades encontradas nas reconstruções 

vasculares da veia hepática , veia porta e artéria hepática no TIV, percebemos 
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tratar-se do verdadeiro “calcanhar de Aquiles” desta modalidade de transplante, pois 

as complicações desta natureza elevam muito a taxa de comprometimento do 

enxerto hepático e a morbi-mortalidade do receptor, principalmente complicações da 

artéria hepática.  

Ao longo do tempo, as técnicas de reconstrução vascular no TIV foram se 

aprimorando, através dos erros e acertos identificados pelas equipes 

transplantadoras. Cada um dos vasos reconstruídos apresenta particularidades 

estruturais e anatômicas que influenciam na sua reconstrução, devendo assim, ser 

analisados em separado. 

 

 

5.1. RECONSTRUÇÕES VASCULARES 

 

 

5.1.1. Veia Hepática 

 

 

Intercorrências associadas à reconstrução da veia hepática no TDF são 

incomuns, ocorrendo em torno de 1% dos casos77. No TIV, entretanto, as taxas de 

obstrução da veia hepática podem variar de 4,5% a 33% em algumas séries78-80.  A 

principal complicação encontrada é a estenose. Os pacientes apresentam sintomas 

associados à obstrução do fluxo venoso hepático, como ascite e comprometimento 

da função do enxerto pela congestão. Apesar de cursar com baixa mortalidade, a 

obstrução do fluxo venoso hepático aumenta a taxa de morbidade do receptor 

devido ao desenvolvimento dos sintomas já citados e pela necessidade de 

intervenções para corrigir o problema.  

Quando existe a suspeita de obstrução da veia hepática , deve-se realizar a 

ultrassonografia (USG) com Doppler para avaliação da qualidade do fluxo 

sanguíneo. A cavografia é utilizada para avaliar o grau de obstrução78-80.  

O principal método terapêutico utilizado nestes casos é a dilatação da 

estenose por radiologia intervencionista com ou sem a colocação de stent. Não é 

incomum a recorrência da estenose e a necessidade de mais de uma intervenção 

para garantir a patência do vaso, como mostrou Sakamoto e cols., em 201078. 
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Um recente relato, do experiente grupo da Universidade de Kioto, identificou 

como fatores de risco para o desenvolvimento desta complicação, um valor baixo 

para GRWR, a utilização de enxertos de setor lateral esquerdo reduzido e a 

presença de mais de uma veia hepática para reconstrução78. 

Para evitar estas complicações, técnicas cirúrgicas são utilizadas para 

aumentar o óstio da anastomose vascular e melhorar o deságue sanguíneo. As 

principais técnicas utilizadas são a cavoplastia da veia cava inferior do receptor – 

utilizada principalmente para enxertos de fígado direito em adultos – e a técnica de 

piggy-back – utilizada normalmente para transplantes pediátricos com enxertos do 

setor lateral esquerdo. Na técnica de cavoplastia, pode-se aumentar o tamanho do 

óstio da veia hepática direita através de uma incisão transversal (Figura 7) ou 

longitudinal ao eixo da veia cava inferior (Figura 8). Na técnica de piggy-back, por 

sua vez, o óstio da veia hepática direita e o óstio comum das veias hepáticas média 

e esquerda são unidos, criando assim um único e amplo orifício para anastomose 

(Figura 9). 

 

 

Figura 7 – Técnica de cavoplastia com incisão transversal, antes (A) e depois (B) da ampliação 

do óstio da veia hepática direita. Figura adaptada de Fan e cols.
42
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Figura 8 – Foto ilustrativa da cavoplastia longitudinal. O óstio da veia hepática direita (seta) é 

ampliado (linha tracejada amarela) ao longo do eixo da veia cava inferior                                 

(entre cabeças de seta).Figura adaptada de arquivo do Autor. 

 

 

Figura 9 – Anastomose tipo piggy-back. Os óstios das veias hepáticas são unidos para criar um 

orifício único para anastomose. Figura adaptada de Blumgart e cols.
84 

 

No caso de enxertos com baixo valor de GRWR, ou seja, pequenos para o 

receptor, pode ocorrer torção da veia hepática, devido à posição pendente do 

enxerto no espaço morto deixado na cavidade abdominal (Figura 10). A torção pode 

causar não só estenose da veia, como também trombose pela lentificação do fluxo 

sanguíneo. Para evitar este tipo de problema, enxertos pequenos devem ser fixados 

à parede interna da cavidade abdominal. Em casos excepcionais, pode-se utilizar 

algum material em posição ectópica para manter o enxerto em posição adequada 

até que aderências se formem e impeçam que este se movimente. Estes materiais 
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devem ser de fácil manipulação e, preferencialmente, possíveis de serem retirados 

no pós-operatório. Para esta finalidade já foi descrito o uso de balão de Sengstaken-

Blackemore81 (Figura 11), cateter de Foley, expansores de tecido82 e implantes de 

silicone83, entre outros materiais. 

 

 

Figura 10 – Exemplo de torção da veia hepática  (seta). Figura adaptada de Fan e cols.
42

 

 

 

Figura 11 – A: Balão de Sengstaken-Blakemore. B: Doppler mostrando fluxo ruim na veia hepática  

(seta). C: Doppler mostrando fluxo adequado na veia hepática  (seta) e Balão de Sengstaken-

Blakemore insuflado (cabeça de seta). Figura adaptada de arquivo do Autor. 

 

Entre os pacientes do Hospital Federal de Bonsucesso analisados nesta 

pesquisa, houve apenas um caso de complicação da veia hepática (P4), o que 

representa 0,7% do total de pacientes. A trombose da veia hepática direita foi 

identificada logo após a paciente ser submetida à massagem cardíaca 

extracorpórea. Foi considerado que o baixo fluxo sanguíneo e a pressão exercida 

sobre o tórax, durante as manobras de ressuscitação, contribuíram para a trombose, 

não tendo esta relação com a técnica de anastomose utilizada, a cavoplastia.  A 

paciente foi anticoagulada e submetida à colocação de um stent, por radiologia 

intervencionista, mas faleceu três meses depois, por complicações infecciosas. 
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5.1.2. Veia Porta 

 

 

Complicações vasculares associadas à reconstrução da veia porta ocorrem 

em 0% a 2,6% dos pacientes submetidos à TDF85. No TIV, entretanto, essas taxas 

podem chegar a 9% para receptores adultos e 27% para receptores pediátricos86,87. 

A trombose é a principal complicação no período pós-operatório precoce e a 

estenose aparece como a complicação mais prevalente no acompanhamento a 

longo prazo desses pacientes86,88. 

A obstrução à passagem do fluxo sanguíneo portal pode levar ao 

desenvolvimento de sinais de disfunção hepática e hipertensão portal, como 

aumento de transaminases e bilirrubina, sangramento do tubo digestivo, ascite, 

esplenomegalia e diminuição do número de plaquetas. Para Ueda e cols.88, 

plaquetopenia e esplenomegalia devem ser considerados sinais precoces e de alta 

suspeição de obstrução da veia porta, mesmo em pacientes assintomáticos. 

Quando há a suspeita de obstrução da veia porta, a mesma deve ser 

confirmada por exame de imagem. A maioria dos centros de TH utiliza a USG com 

Doppler como exame inicial. Em caso de dúvidas, angiotomografia computadorizada 

e portografia são indicadas86,88.  

O tratamento a ser utilizado nos casos de obstrução da veia porta deve levar 

em consideração o grau de obstrução e sua repercussão clínica. Reexploração 

cirúrgica com trombectomia deve ser indicada para os casos de trombose aguda, 

que cursam com disfunção do enxerto, especialmente os que ocorrem no pós-

operatório precoce. Nesta fase ainda não houve a formação de vasos colaterais para 

o fígado e a falha em restabelecer o fluxo portal causa, invariavelmente, perda do 

enxerto e óbito do paciente85,86,89. Para os casos de trombose aguda sem 

repercussão clínica, pode-se tentar a anticoagulação do paciente com vigilância 

rigorosa da função hepática. Complicações tardias, seja trombose ou estenose, são 

tratadas preferencialmente por angioplastia percutânea (dilatação com balão) 

associada à anticoagulação86,88,89. Recorrência da obstrução pode acontecer em 

25% dos casos e novas tentativas de dilatação estão indicadas para se obter um 

fluxo portal adequado88. 

Em alguns casos, trombose da veia porta é identificada durante a cirurgia e, 

mesmo após tentativas repetidas de trombectomia, não é possível desobstruir a veia 
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porta. Esses pacientes normalmente apresentam um sistema porta doente, com 

obstrução do fluxo por trombos, antes do transplante. Nesta situação, deve-se tentar 

a anastomose da veia porta do enxerto diretamente na veia mesentérica superior do 

paciente, com auxílio de enxerto vascular (Figura 12). Caso a veia mesentérica 

superior também apresente trombose, sem fluxo sanguíneo adequado, deve-se 

optar por métodos alternativos de revascularização portal do enxerto, como 

transposição cavo-portal e arterialização de veia porta90,91. 

 

 

Figura 12 – Anastomose da veia porta do enxerto (A) diretamente na veia mesentérica superior do 

paciente (B) com utilização de enxerto vascular. Figura: Adaptada de Ogita e cols.
93 

 

Na transposição cavo-portal, a veia porta do enxerto é anastomosada na veia 

cava inferior do paciente e esta é ligada ou seccionada acima da anastomose cavo-

portal. Alternativamente, pode-se realizar a anastomose da veia porta do enxerto na 

veia renal esquerda do paciente (Figura 13). Apesar de ser tecnicamente factível, 

este procedimento está associado a uma alta morbi-mortalidade e por isso deve ser 

visto como um método de exceção. As principais complicações associadas são 

ascite, insuficiência renal, hemorragia gastrointestinal e edema de membros 

inferiores90. Numa revisão de literatura, Yan e Yan92 identificaram uma letalidade 

pós-operatória de 34% nos pacientes submetidos a este tipo de revascularização 

portal no TH. 

Na técnica de arterialização da veia porta, esta é anastomosada diretamente 

no tronco celíaco ou na aorta do paciente, com utilização de enxerto vascular (Figura 

14). Assim como a transposição cavo-portal, este é um método de exceção e seu 
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uso é restrito. Numa recente revisão de literatura, Bonnet e cols.91 identificaram 13 

casos de arterialização de veia porta associados ao TDF. A letalidade pós-operatória 

foi de 38% e as principais complicações relacionadas foram fibrose hepática, 

consequência do aumento da pressão sanguínea na microcirculação do enxerto, 

disfunção do coração direito e hipertensão portal. No TIV, existem relatos de 

arterialização temporária da veia porta para diminuir o tempo de isquemia do 

enxerto94, porém não foi possível identificar casos em que esta técnica foi utilizada 

para revascularizar definitivamente a veia porta. 

 

 

Figura 13 – A e B: Transposição cavo-portal no TDF. Anastomose da veia porta do enxerto na veia 

cava inferior do paciente (cabeça de seta) com ligadura da veia cava inferior (seta) em A e secção da 

veia cava inferior (seta) em B. C: Anastomose da veia porta do enxerto na veia renal esquerda do 

paciente (cabeça de seta) e secção desta (seta). Figura adaptada de Paskonis e cols.
90

 

 

 

Figura 14 – Arteriografia mostrando a anastomose (seta) entre a veia porta do enxerto e a aorta (Ao) 

do paciente com utilização de enxerto vascular (cabeça de seta). Figura adaptada de Charco e cols.
95 

 

Os principais fatores de risco associados à complicação da veia porta no TIV 

devem ser analisados em separado para receptores adultos e pediátricos, pois a 
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diferença de tamanho, peso e doença de base entre esses dois grupos causa 

também diferença nos fatores de risco. 

No grupo dos receptores pediátricos, já foi demonstrado que crianças com 

idade menor que um ano e peso menor que 10 Kg apresentam uma maior chance 

de desenvolver trombose da veia porta96. Esses pacientes normalmente apresentam 

vasos de menor calibre e diâmetro desproporcional em relação aos vasos do 

enxerto, o que gera lentificação do fluxo sanguíneo e aumenta o risco de trombose. 

Shibasaki e cols.97 mostraram que pacientes com o diâmetro da veia porta menor 

que 4 mm tem maior chance de desenvolver complicação. A hipoplasia de veia 

porta, presente em pacientes com atresia de vias biliares, também aumenta a 

chance de complicação, pois a veia porta é afilada97. Um valor de GRWR maior que 

3% também é considerado fator de risco, pois um enxerto desproporcionalmente 

grande para o receptor aumenta a pressão intra-abdominal e compressão sobre a 

veia porta, causando lentificação do fluxo sanguíneo e até mesmo torção da veia96. 

Entre outros fatores associados à complicação da veia porta, podemos destacar a 

presença de trombo na veia porta antes do TH e o uso de enxertos vasculares na 

reconstrução da veia88. 

Para evitar complicações associadas à veia porta hipoplásicas e de pequeno 

calibre, técnicas cirúrgicas são utilizadas para aumentar o diâmetro da veia (Figura 

15), como descrito por Fan e cols.42, do experiente grupo da Universidade de Hong 

Kong. 

 

 

Figura 15 – Técnicas cirúrgicas utilizadas para aumentar o calibre da veia porta. A: Ressecção da 

veia porta e interposição de enxerto vascular. B: Incisão em “Y” e colocação de patch vascular.        

C: Interposição de enxerto vascular após incisão em “T”. D: União das veias porta esquerda e direita.                       

Figura adaptada de Fan e cols.
42 
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Entre os receptores adultos, a veia porta apresenta um grande calibre, não 

sendo influenciado pelo peso e idade dos receptores. Por outro lado, o uso de 

enxertos pequenos em relação ao peso do receptor foi considerado fator de risco 

para complicação da veia porta em uma análise de 310 TIV em adultos, feito por 

Kyoden e cols.86. Assim como nos receptores pediátricos, a presença de trombo na 

veia porta antes do TH e o uso de enxertos vasculares na reconstrução da veia 

porta, também foram identificados como fatores de risco 86. 

Na análise feita nos pacientes do Hospital Federal de Bonsucesso, foram 

identificados cinco casos (3,5% do total) de complicação da veia porta, dois (2,6%) 

em adultos e três (4,4%) em crianças, sendo todos de trombose da veia porta. Com 

relação aos fatores de risco mencionados anteriormente, todos os pacientes 

apresentavam pelo menos um destes fatores.  

Entre os pacientes do grupo B, todos foram transplantados por atresia de vias 

biliares e possuíam algum grau de hipoplasia da veia porta associada. Dois 

pacientes, P8 e P9, tinham menos de 10 Kg, sendo que P9 também apresentava 

idade menor que um ano e um valor de GRWR maior que 3%. P11 apresentava 

trombo na veia porta antes do TH e foi submetido à arterialização de veia porta com 

uso de enxerto vascular. 

No grupo A, ambos os pacientes que desenvolveram trombose da veia porta 

receberam enxertos de fígado direito e apresentaram boa relação entre o peso do 

enxerto e seu peso corporal. Também não foi utilizado enxerto vascular para 

reconstruir a veia porta. Por outro lado, os dois pacientes já tinham trombo na veia 

antes do transplante e em um deles (P1), foi necessário realizar transposição cavo-

portal. 

Podemos perceber que dos cinco pacientes que desenvolveram trombose da 

veia porta, três já apresentavam trombo na veia antes do transplante. Além disso, 

todos os pacientes pediátricos foram transplantados por atresia de vias biliares. 

Como não foi possível realizar uma análise estatística de fatores de risco no grupo 

estudado, não podemos afirmar que estes fatores influenciaram o desenvolvimento 

de complicação da veia porta. Entretanto, estes resultados nos fazem indagar se 

esta associação não estaria presente nestes pacientes. 

Três dos cinco pacientes com trombose da veia porta faleceram em 

consequência de complicações associadas à trombose, o que demonstra a 

gravidade desta intercorrência para o receptor de TH. 
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5.1.3. Artéria Hepática 

 

 

As principais complicações associadas à reconstrução da artéria hepática no 

TIV são a trombose, a estenose e o pseudoaneurisma, sendo a trombose a mais 

comum98. No início do desenvolvimento do TIV, as taxas de complicação da artéria 

hepática chegavam a 25%, principalmente pelos casos de trombose precoce22. Com 

a introdução de técnicas de microcirurgia vascular na reconstrução da artéria 

hepática, essas taxas se estabilizaram em torno de 5%23,24, mas ainda podem 

chegar a 10% no TIV pediátrico99. 

A artéria hepática fornece 25% do sangue que chega ao fígado, entretanto ela 

é responsável por todo o sangue que irriga a árvore biliar, já que a vascularização 

das estruturas biliares é exclusivamente arterial84. Uma obstrução no fluxo arterial do 

fígado causa lesão isquêmica nos hepatócitos e células epiteliais dos canalículos 

biliares, levando a uma rápida deteriorização do enxerto hepático com graves 

consequências para o receptor98. 

No curso pós-operatório do TIV, quanto mais precocemente ocorrer a 

obstrução arterial, pior é o resultado, já que não houve tempo suficiente para a 

formação de uma rede colateral de aporte sanguíneo arterial no enxerto. Nesse 

sentido, a trombose e a estenose precoce da artéria hepática aparecem como as 

complicações com os resultados mais desfavoráveis21,98. 

Pacientes com obstrução do fluxo arterial hepático, normalmente apresentam 

súbito aumento de transaminases e bilirrubina, o que indica disfunção do enxerto. 

Com evolução do quadro, podem apresentar icterícia, fístula biliar, biloma e necrose 

do parênquima e da árvore biliar. Casos graves evoluem para discrasia, colangite e 

sepse. Se nenhuma medida for tomada, o óbito é inevitável21,23,98. 

Em uma revisão de 25 casos de trombose e estenose da artéria hepática, 

realizada por Yang e cols., 60% dos pacientes com trombose foram submetidos à 

retransplante, com uma sobrevida de apenas 20%. Entre os pacientes com estenose 

precoce da artéria hepática, a sobrevida dos enxertos e pacientes foi de 50% e 66%, 

respectivamente21. Numa análise retrospectiva de mais de 4000 TH realizados pela 

Universidade de Pittsburgh, a trombose da artéria hepática aparece como a causa 

de retransplante em um terço dos casos100. Nessa situação, a sobrevida dos 
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enxertos também é ruim, não ultrapassando 50% em um ano, como mostrou 

Ikegami e cols.23. 

Sempre que houver a suspeita de obstrução do fluxo da artéria hepática, 

deve-se realizar exame de imagem. Assim como nos casos de complicação das 

veias hepática e porta, a USG com Doppler é o exame inicial de escolha. Se persistir 

a dúvida, angiotomografia computadorizada e arteriografia estão indicadas23,98.  

O tratamento das complicações arteriais no TIV deve levar em consideração o 

tipo de obstrução e a repercussão clínica para o paciente. Nos casos de trombose 

precoce com comprometimento importante da função do enxerto, o retransplante é 

considerado o tratamento ideal pela maioria dos centros de TH21,23,101. Entretanto, a 

falta de enxertos hepáticos para a realização de um retransplante de urgência limita, 

e muito, esse tipo de opção terapêutica. Além disso, mesmo quando o retransplante 

é realizado, muitos pacientes já desenvolveram complicações infecciosas e 

neurológicas, que comprometem o resultado do TH23,101. Outras possibilidades são a 

revascularização do enxerto por trombectomia cirúrgica ou trombólise 

intravascular21,23,24,98,101. Trabalhos recentes indicam bons resultados para casos de 

revascularização de tromboses identificadas precocemente98,102, porém o sucesso 

desses tratamentos ainda é limitado, com uma alta taxa de mortalidade21,101. Quando 

a trombose da artéria hepática acontece no período tardio pós-transplante, a 

repercussão clínica tende a ser menor, pois já houve tempo para a formação de uma 

rede colateral de vasos arteriais para o fígado. Nesses casos, há preferência para 

tratamentos menos invasivos, como trombólise intravascular e angioplastia 

percutânea associados à anticoagulação21,98. 

Para os pacientes com estenose precoce da artéria hepática e disfunção do 

enxerto, o retransplante deve ser indicado21. Quando a estenose não causa 

alteração importante da função hepática, a angioplastia percutânea com a colocação 

de stent é o tratamento de escolha21,24,98. Alguns pacientes, principalmente aqueles 

com uma área extensa de estenose, não se beneficiam com a colocação do stent e 

evoluem com colangite isquêmica, sendo indicado o retransplante21. Assim como na 

trombose tardia, os pacientes com estenose tardia toleram melhor a obstrução da 

artéria hepática. Para estes pacientes, o tratamento de escolha é a angioplastia 

percutânea com colocação de stent, com resultados satisfatórios21. 

O pseudoaneurisma da artéria hepática é uma complicação rara após o TIV, 

ocorrendo em 0,3% a 1,3% dos casos103. Normalmente ocorre tardiamente e está 
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associado à infecção bacteriana ou fúngica, secundária à fístula biliar24,98,103. Os 

pacientes apresentam sangramento agudo intra-abdominal ou gastrointestinal 

importante, com uma alta taxa de mortalidade24,98. O diagnóstico deve ser 

confirmado por arteriografia. Os tratamentos incluem ligadura da artéria hepática, 

ressecção do pseudoaneurisma e revascularização do enxerto, retransplante e 

embolização percutânea24,98,103. Este último fica reservado para os pacientes com 

sangramentos menores e função hepática estável98,103.  

Fatores de risco associados ao desenvolvimento de complicações da artéria 

hepática após TH incluem hipotensão prolongada, tempo de isquemia fria do enxerto 

elevado, hipercoagulabilidade, administração de plasma fresco congelado durante o 

transplante, hematócrito elevado, presença de mais de uma artéria hepática a ser 

reconstruída, tabagismo, idade menor que dois anos e peso inferior a 10 Kg (os dois 

últimos para crianças)101,104-107. No grupo pediátrico, Mazzaferro e cols.108 ainda 

demonstraram que diâmetro da artéria hepática menor que 3 mm, utilização de 

enxerto vascular na reconstrução da artéria e necessidade de refazer a anastomose 

mais de uma vez são fatores de risco para o desenvolvimento de trombose da 

artéria hepática. Ikegami e cols.23 também identificaram o sexo feminino e doença 

metabólica do fígado como fatores predisponentes para trombose da artéria 

hepática. Como mencionado anteriormente, infecção bacteriana ou fúngica e fístula 

biliar estão associadas ao desenvolvimento de pseudoaneurisma da artéria 

hepática23,98,103. 

Para evitar complicações obstrutivas da artéria hepática após o TIV, a 

utilização de técnicas de microcirurgia vascular é preconizada por todos os centros 

transplantadores ao redor do mundo89,101,109-114. O primeiro trabalho descrevendo o 

uso dessa técnica no TIV foi feito por Mori e cols.115, do experiente grupo da 

Universidade de Kioto. Desde então, as taxas de complicação arterial caíram de 

25%22 para uma média de 5%23,24, chegando a 1,6%116 e até mesmo 0%114, em 

alguns relatos. Inicialmente, preconizava-se o uso de microscópico no campo 

cirúrgico115 (Figura 16). Atualmente, o uso de lupas de magnificação (Figura 16) 

também é considerado efetivo com resultados similares aos do microscópio111, 

inclusive para receptores pediátricos com menos de 10 Kg, como demonstrado por 

Enne e cols. 117. 
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Figura 16 – A: Microscópio cirúrgico. Figura adaptada de Fan e cols.
42

 B: Lupa de magnificação       

de 6x. Figura adaptada de arquivo do Autor. 

 

Para a realização da microcirurgia, o material cirúrgico deve ser adequado 

para o manuseio de estruturas pequenas e delicadas. Os fios cirúrgicos também são 

específicos para estes procedimentos (Figura 17). 

 

 

Figura 17– Material utilizado em microcirurgia. A: Porta-agulha. B: Tesoura. C: Pinça. D: Fio cirúrgico. 

Figura adaptada de arquivo do Autor. 

 

Diversas técnicas de microcirurgia para a anastomose da artéria hepática já 

foram descritas110-113,118-121. As diferenças entre as técnicas são sutis e todas 

recomendam a realização da anastomose tipo término-terminal, sem o uso de 

enxerto vascular. Uma das técnicas mais utilizadas é a untied suture ou sutura 

desamarrada. Nesse tipo de técnica, as extremidades dos vasos são aproximadas 

utilizando-se clampes especiais, tipo bulldog, presos a uma haste (Figura 18). Dois 

pontos de sustentação são passados e amarrados nas extremidades dos vasos, 
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distantes 180º um do outro, para unir as extremidades. Um terceiro ponto é passado 

na parede anterior, no ponto médio entre os dois pontos de sustentação, e este é 

deixado desamarrado. Outros pontos são então passados e amarrados nos espaços 

remanescentes entre os dois pontos de sustentação e o ponto desamarrado até que 

toda parede anterior esteja suturada (Figuras 19 e 20). Por fim, o ponto 

desamarrado é amarrado. A seguir, as artérias são giradas 180º, junto com os 

clampes de sustentação, e o mesmo procedimento é feito para a parede posterior113. 

Para as situações em que o espaço de trabalho é restrito (enxerto volumoso 

para cavidade abdominal pequena) e o coto da artéria hepática é curto, Yamamoto e 

cols.121 descreveram a técnica de back wall first, ou parede posterior primeiro. Neste 

tipo de técnica, os pontos da parede posterior são realizados primeiro e não há 

necessidade de girar as artérias e os clampes de sustentação. 

 

 

Figura 18 – Clampes tipo bulldog presos a uma haste para anastomose da artéria hepática. Figura 

adaptada de Fan e cols.
42 

 

 

Figura 19 – Desenho esquemático da técnica de untied suture.                                                        

Figura adaptada de Furuta e cols.
113
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Figura 20 – Técnica de untied suture realizada em modelo animal.                                                         

Figura adaptada de arquivo do Autor. 

 

Em alguns casos, a artéria hepática do receptor pode apresentar trombose no 

intraoperatório causado pela dissecção e manipulação da mesma. Nessa situação, 

deve-se realizar a reconstrução da artéria hepática do enxerto com uma fonte 

alternativa de fluxo arterial. As principais são: artéria esplênica, artéria 

gastroepiplóica direita, artérias gástricas esquerda e direita, artéria gastroduodenal e 

artéria cística122-125. A artéria gastroepiplóica direita, por ser de fácil dissecção e 

longa o suficiente para chegar sem tensão ao pedículo do enxerto, é a mais utilizada 

(Figura 21). 

 

 

Figura 21 – Anastomose da artéria hepática (AH) do enxerto com a artéria gastroepiplóica direita 

(AGED) do receptor. Nota-se a passagem da AGED por de trás da pequena curvatura do estômago 

(linha tracejada amarela). Figura adaptada de arquivo do Autor. 



54 
 

Na análise feita entre os pacientes do Hospital Federal de Bonsucesso, foram 

identificados sete casos (4,9% do total) de complicação na reconstrução da artéria 

hepática. Quatro pacientes (2,8%) apresentaram trombose da artéria, três crianças e 

um adulto. Dois pacientes (1,4%) evoluíram com estenose da artéria e um paciente 

(0,7%) apresentou pseudoaneurisma, todos adultos. 

Entre os pacientes com trombose da artéria hepática, 75% eram do grupo B, 

o que pode ser justificado pelo menor calibre dos vasos neste grupo, porém, como 

não há o relato do diâmetro da artéria hepática na análise realizada, não é possível 

confirmar essa hipótese. Por outro lado, todos os pacientes com trombose da artéria 

hepática apresentaram ao menos um dos fatores de risco mencionados 

anteriormente. P3, o único adulto neste grupo, era tabagista. P10 era do sexo 

feminino e possuía duas artéria hepática no enxerto para serem reconstruídas. P12 

foi transplantada devido à doença metabólica do fígado (Síndrome de Alagille). P13 

tinha idade menor que dois anos.  

Para os quatro pacientes com trombose da artéria hepática analisados, o 

retransplante foi indicado e realizado com sucesso em três casos. P10 faleceu por 

complicações relacionadas à trombose antes que fosse possível realizar o 

retransplante. Entre os três pacientes transplantados, apenas dois permanecem 

vivos (P3 e P13), porém apenas um (P3) segue em boas condições clínicas.  

Os dois pacientes com estenose (P5 e P7) eram do grupo A. Apenas um 

deles, P5, apresentou um fator de risco (tabagismo) para complicação arterial. Nos 

dois casos foi indicado tratamento por angioplastia percutânea, que só pôde ser 

realizado com sucesso em P5. P7 foi submetido à retransplante, mas faleceu um 

mês depois. 

No caso da paciente com pseudoaneurisma da artéria hepática, não há relato 

de infecção por fístula biliar. A paciente faleceu devido ao volumoso sangramento 

intraperitoneal após rompimento do pseudoaneurisma. 

Entre os sete pacientes com complicações arteriais, apenas dois seguem 

vivos e em boa condição clínica, o que mostra a gravidade destas intercorrências e 

sua alta taxa de morbi-mortalidade. 

 

 

 

 



55 
 

5.2. COMPLICAÇÃO VASCULAR E SOBREVIDA 

 

 

Pacientes submetidos à TIV e que desenvolvem complicações vasculares, 

podem apresentar taxas de morbi-mortalidade elevadas. A sobrevida tanto dos 

receptores, quanto dos enxertos, fica comprometida pelo desenvolvimento destas 

intercorrências, especialmente complicações da artéria hepática. 

Complicações da veia hepática  são as que apresentam melhores resultados. 

A Universidade de Kioto apresentou em 2010, o resultado do acompanhamento da 

maior série de pacientes (17 casos) com complicação da veia hepática  pós TIV. A 

taxa de sobrevida em um ano foi de 100% e 94%, respectivamente para os 

pacientes e enxertos78. 

Pacientes com complicações precoces da veia porta apresentam taxas de 

sobrevida em um ano entre 50% e 100%86,89,97, dependendo da série de casos. 

Entretanto, se analisarmos somente os casos de trombose da veia porta, essa taxa 

pode ser igual a 0%89. A sobrevida em um ano dos enxertos acompanha a dos 

pacientes. Nos casos de complicações tardias, a taxa de mortalidade dos pacientes 

pode variar entre 0% e 14% 86,89,97.  

Para os casos de complicações precoces na reconstrução da artéria hepática, 

a taxa de sobrevida em um ano varia entre 60% e 64%, para os pacientes, e 47% e 

60%, para os enxertos21,24. Se separarmos as complicações precoces entre 

estenose e trombose, percebemos uma piora na sobrevida em um ano nos 

pacientes com trombose (34% - 60%), em relação aos pacientes com estenose 

(50% - 66%)21,24,101. Os enxertos também apresentam uma pior sobrevida em um 

ano para casos de trombose (34% - 40%), quando comparados com casos de 

estenose da artéria (50%) 21,24,101. Complicações tardias da artéria hepática cursam 

com melhores taxas de sobrevida em um ano (100% e 88%, respectivamente para 

pacientes e enxertos)21. Para os casos de pseudoaneurisma da artéria hepática, a 

mortalidade dos pacientes pode variar de 0% a 100%, sendo tanto pior quando há 

ruptura do vaso e consequente hemorragia aguda24,98. 

Na análise feita entre os pacientes do Hospital Federal de Bonsucesso 

submetidos à TIV, a presença de complicação vascular comprometeu a sobrevida 

em um ano, tanto dos pacientes, quanto dos enxertos, independentemente do tipo 

de complicação. 
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No único caso de complicação da veia hepática , a sobrevida em um ano foi 

de 0%. Não se pode afirmar que a obstrução ao deságue venoso do enxerto foi o 

fator decisivo para o óbito, mas a morbidade associada a este evento pode ter 

contribuído para o desfecho negativo. 

Entre os cinco pacientes que apresentaram complicação da veia porta 

(trombose em todos os casos), a sobrevida em um ano, para pacientes e enxertos, 

foi de 20%. Assim mesmo, o único paciente que apresentou sobrevida maior que um 

ano, faleceu 14 meses após o TH. Em 60% destes pacientes, as complicações 

decorrentes da trombose da veia porta tiveram influência direta no óbito. 

No grupo de pacientes que apresentou complicação da artéria hepática, a 

sobrevida em um ano foi de 43% e 14%, respectivamente para pacientes e enxertos. 

Quando separamos pelo tipo de complicação, percebemos que os piores resultados 

foram para o caso de pseudoaneurisma, seguido pelos casos de trombose e 

estenose. O caso de pseudoaneurisma apresentou sobrevida de 0% em um ano. 

Entre os casos de trombose da artéria hepática, a sobrevida para o mesmo período 

foi de 50%, para pacientes, e 0%, para enxertos. Para os pacientes com estenose, a 

sobrevida em um ano para pacientes e enxertos foi de 50%. Em todos os casos, o 

óbito dos pacientes e a perda dos enxertos ocorreram em decorrência das 

complicações causadas pela obstrução ou rompimento da artéria hepática. 

A análise das sobrevidas pelo estimador Kaplan-Meier nos mostrou que a 

presença de complicação vascular gerou diminuição, estatisticamente significativa, 

na sobrevida em um ano, para pacientes, quando comparados com os casos que 

não apresentaram complicação vascular (26% contra 82%). O mesmo ocorreu 

quando foram comparadas as sobrevidas dos enxertos dos pacientes com e sem 

complicação vascular (15% contra 82%). Esse dado reflete a gravidade destas 

intercorrências e a necessidade de se tentar evitá-las. 

 

 

5.3. A EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 

 

 

A Equipe de Cirurgia Hepato-Biliar e Transplante Hepático do Hospital 

Federal de Bonsucesso atua há mais de 10 anos realizando transplantes de fígado 

na população do Rio de Janeiro. Neste período, o contínuo aprendizado, a 
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experiência adquirida e o refino da técnica cirúrgica, permitiram alcançar taxas de 

complicações vasculares associadas ao TIV comparáveis com aquelas de outros 

centros transplantadores mundiais (Quadro 2)20,35,85,89,114,126,127.  

 

Quadro 2 – Complicações vasculares no TIV, relatos na literatura mundial. 

 Complicações 

Centros AH VP VH 

Bonsucesso 4,9% 3,5% 0,7% 

Chicago 114 0%* 9%* 4% 

Kioto 89 7,7% 14% 1,5% 

Turquia 20 2,8% 11,1% 14% 

Taiwan 35 4% 9% 4% 

Arábia Saudita 85 4,3% 7,2% 1,5% 

A2ALL+ (EUA) 126 6%** 2%** --- 

São Paulo 127 4,3% 8,4% 1,9% 

 

(*) Sem uso de enxertos vasculares; (+) Nove centros de TH dos EUA; (**) Complicações precoces e 

tardias. Fonte: Referências 20,35,85,89,114,126,127.  

 

As técnicas de reconstrução vascular utilizadas pela Equipe do Hospital 

Federal de Bonsucesso foram sendo moldadas nesse período através do 

intercâmbio com outros centros de TH com maior experiência e pelo constante 

estudo dos relatos feitos por demais grupos que realizam o TIV no mundo. 

Na reconstrução da veia hepática , a equipe de Bonsucesso opta por realizar 

a reconstrução utilizando a técnica de cavoplastia para receptores adultos e piggy-

back para receptores pediátricos, através de anastomoses término-lateral com 

sutura contínua de fio de polipropileno 4-0 ou 5-0. A equipe considera que essas 

anastomoses são adequadas e garantem um bom retorno venoso do enxerto. Deve-

se sempre ter a preocupação em formar um orifício amplo na veia cava inferior, com 

aproximadamente duas vezes o tamanho do óstio da veia hepática  do enxerto, para 

garantir um bom deságue do sangue. Veias acessórias com mais de 5 mm de 

diâmetro também devem ser reconstruídas, para evitar áreas de congestão no 

enxerto, principalmente enxertos de fígado direito, como descito por Lee128.   
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Fatores de obstrução à montante, como torção ou compressão da veia 

hepática , devem ser identificados e corrigidos. Se for necessária a utilização 

temporária de algum material para manter o enxerto em posição, o grupo de 

Bonsucesso recomenda o Balão de Sengstaken-Blakemore, pois é de fácil 

manipulação e pode ser retirado no pós-operatório sem necessidade de nova 

intervenção cirúrgica, como já demonstrado por Steinbrück e cols.81.  

No Hospital Federal de Bonsucesso, a anastomose da veia porta é feita 

sempre com sutura contínua na parede posterior e pontos separados na parede 

anterior com fio de polipropileno 5-0 ou 6-0, ou de polidioxanona 6-0 ou 7-0 (em 

crianças). Essa técnica permite uma melhor acomodação entre os óstios das veias 

anastomosadas e visa evitar estenose na linha de sutura, que poderia ocorrer com a 

dilatação e crescimento da veia porta após o transplante. Além disso, durante a 

confecção da anastomose, as veias são constantemente lavadas com solução de 

heparina (10.000 UI em 100 mL de soro fisiológico 0,9%), para evitar a formação de 

coágulos. Antes do fim da sutura, o clampe que impede a passagem do fluxo 

sanguíneo é aberto rapidamente, permitindo a saída de eventuais trombos que 

tenham se formado pela estagnação do sangue à jusante do clampeamento. 

Outra preocupação é garantir que a veia porta esteja retificada, sem torções 

ou dobraduras e não fique redundante. Caso seja necessário, o enxerto deve ser 

fixado para impedir que este tombe sobre a veia, torcendo ou dobrando a mesma. 

Nos casos em que há desproporção importante entre o calibre da veia do 

enxerto e do paciente, tenta-se aumentar o tamanho da veia do receptor pela união 

entre as veias porta esquerda e direita, como descrito pelo equipe do Professor Fan, 

da Universidade de Hong Kong42 (Figura 15). A equipe de Bonsucesso evita a 

utilização de enxerto vascular, pela sua associação com trombose. 

Quando há a presença de trombo prévio na veia porta, a trombectomia é 

sempre a primeira opção e deve ser repetida até que o fluxo portal seja adequado. 

Nos casos em que a veia porta não pode ser desobstruída, a alternativa de escolha 

é a revascularização pela veia mesentérica superior. As técnicas de exceção, 

transposição cavo-portal e arterialização de veia porta, são utilizadas em último 

caso, devido à grande mortalidade associada. 

Em relação à artéria hepática, para garantir uma boa anastomose, deve-se ter 

a preocupação em realizar uma dissecção cuidadosa da mesma, tanto no doador 

como no receptor. O grupo do Hospital Federal de Bonsucesso evita a manipulação 
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direta da artéria hepática com as pinças cirúrgicas para não causar dano à sua 

parede, o que poderia causar trombose. Antes da ligadura e secção da artéria, um 

bulldog é colocado em posição proximal para interromper o fluxo de sangue. Esta 

manobra diminui a chance de dissecção entre as túnicas íntima, média e adventícia 

no momento da ligadura, o que poderia levar à trombose do vaso, como demonstrou 

o grupo do Professor Busuttil, da Universidade de Los Angeles17. Após a secção do 

vaso, o bulldog é retirado. No doador, o coto da artéria hepática que segue com 

enxerto é lavado com solução de heparina, para evitar a formação de trombos. 

Para a reconstrução da artéria hepática, a equipe de Bonsucesso usa lupas 

de magnificação de seis vezes, com resultados comparáveis aos centros de TH que 

utilizam microscópios nesta reconstrução, como demonstrou Enne e cols.117. A 

técnica utilizada na anastomose da artéria hepática é a untied suture (Figura 19), 

com pontos separados de polipropileno 8-0 ou 9-0, se o calibre da artéria for muito 

pequeno. Deve-se ter certeza que os pontos atravessaram toda a parede da artéria 

e todas as túnicas foram envolvidas na sutura. Assim como na veia porta, durante a 

confecção da anastomose, as artérias são lavadas constantemente com solução de 

heparina para evitar a formação de coágulos. 

Depois de terminada a anastomose, o fluxo arterial é liberado, por alguns 

segundos, tanto na artéria hepática comum, quanto na artéria gastroduodenal do 

paciente para permitir a saída de eventuais coágulos.  

Caso a artéria apresente alguma redundância que possibilite sua torção ou 

dobradura, um patch de epíplon pode ser colocado sob a mesma para mantê-la na 

posição adequada. Além disso, é aplicada cola de fibrina ao redor da anastomose 

para evitar sangramentos na linha de sutura. 

O exame de USG com Doppler é uma ferramenta importante e deve sempre 

ser realizado ao final da revascularização do enxerto para avaliar a patência das 

anastomoses e a qualidade do fluxo sanguíneo nos vasos. O exame é de fácil 

realização e pode ser feito no intraoperatório. Sempre que for identificada ausência 

ou lentificação do fluxo em algum vaso, especialmente veia porta e artéria hepática, 

deve-se tentar identificar e corrigir o motivo. A ligadura da artéria esplênica pode ser 

feita para melhorar o fluxo na artéria hepática. Do mesmo modo, a ligadura de veias 

colaterais do sistema porto-mesentérico pode ser realizada para melhorar o fluxo 

sanguíneo da veia porta. Sempre que necessário, as anastomoses devem ser 

refeitas. 
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A USG com Doppler deve ser repetida diariamente na primeira semana de 

pós-operatório e sempre que há suspeita de complicação vascular. A identificação 

precoce de alguma anomalia na reconstrução dos vasos pode ser o diferencial no 

tratamento e sobrevida do paciente, como demonstrou Nishida e cols.102. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Não foi possível identificar fatores de risco para o desenvolvimento de 

complicações vasculares nos receptores de TIV, para o grupo de pacientes 

analisados. 

A sobrevida dos pacientes receptores de TIV e enxertos hepáticos é 

significativamente menor quando ocorre complicação nas reconstruções vasculares 

do enxerto.  

Os métodos de reconstrução vascular no TIV utilizadas pela Equipe de 

Transplante Hepático do Hospital Federal de Bonsucesso estão associadas a taxas 

de complicação vascular similares àquelas relatadas por demais centros de TH no 

mundo. 
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8. ANEXO 1 

 
 Dados dos pacientes dos grupos A e B com complicações vasculares. 
 
 

Grupo A 
 

                      Paciente P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Sexo M F M F M F M 

Peso (Kg) 62 34 75 58 67 78 76 

Idade (anos) 33 57 49 35 51 59 51 

TS A O B A A O A 

Doença Budd-

Chiari 

VHC  VHC Autoimune Álcool VHC Álcool 

Tabagismo Não Não Sim Não Sim Não Não 

MELD 18 15 14 34 24 12 12 

Comorbidade Não Não Não Não Sim Sim Não 

Sexo D M F F M M F F 

Idade D (anos) 33 33 46 28 24 45 47 

IMC D (Kg/m2) 21 21,5 25,2 25,5 25,8 24 24,2 

TS D O O B O A O O 

Parentesco Irmão Filha Irmã Cunhado Filho Amiga Esposa 

Tabag. D Não Não Sim Não Sim Sim Não 

Enxerto FD FD FD FD FD FD FD 

GRWR (%) 1,11 1,58 0,93 1,55 1,40 0,92 0,85 

Variação Não Não Não Não Não Não Sim 

T Cir. (min.) 960 535 510 450 390 510 510 

T Isq. (min.) 240 90 90 90 210 80 85 
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T An. (min.) 150 120 60 70 60 60 88 

Transfusão Sim Não Não Não Não Não Não 

Tr. Pós Sim Sim Não Sim Não Sim Não 

Complicação TVP TVP TAH TVH EAH PAAH EAH 

SE (meses) 0,1 10 0,7 3 32 2 9 

SP (meses) 0,1 10 65 3 32 2 10 

Evolução Óbito Óbito Vivo Óbito Vivo Óbito Óbito 

 

 

Grupo B 

 

                      Paciente P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Sexo F F F M M M 

Peso (Kg) 5 5 30 11 18 11 

Idade (meses) 16 11 111 29 60 20 

TS O AB O A A B 

Doença AVB AVB IHA AVB Alagille AVB 

PELD 68 42 162 36 8 51 

Comorbidade Não Não Não Não Não Não 

Sexo D F M M M F F 

Idade D (anos) 21 40 22 27 33 21 

IMC D (Kg/m2) 18 23,8 18,6 24 26,4 27 

TS D O B O A O B 

Parentesco Mãe Pai Tio Pai Mãe Mãe 

Tabag. D Não Sim Não Não Não Não 

Enxerto SLER SLER SLE SLE SLE SLE 

GRWR (%) 3,0 3,9 2,06 2,76 1,3 2,18 

Variação Não Não Sim Não Não Não 

T Cir. (min.) 1020 420 780 545 450 360 

T Isq. (min.) 120 180 150 135 180 120 

T An. (min.) 360 85 90 90 60 60 

Transfusão Sim Sim Sim Não Não Sim 

Tr. Pós Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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Complicação TVP TVP TAH TVP TAH TAH 

SE (meses) 0,8 1,5 1,1 14 3 4,5 

SP (meses) 0,8 1,5 1,1 14 10 37 

Evolução Óbito Óbito Óbito Óbito Óbito Vivo 

 

TS – tipo sanguíneo; D – doador; T Cir. – tempo cirúrgico; T Isq. – tempo de isquemia; T An. – tempo 

de anepatia; Tr. Pós – transfusão pós-operatória; SE – sobrevida do enxerto; SP – sobrevida do 

paciente; M – masculino; F – feminino; FD – fígado direito; SLER – setor lateral esquerdo reduzido; 

SLE – setor lateral esquerdo; TVP – trombose da veia porta; TAH – trombose da artéria hepática; 

TVH – trombose da veia hepática; EAH – estenose da artéria hepática; PAAH – pseudoaneurisma da 

artéria hepática; AVB – atresia de vias biliares; IHA – insuficiência hepática aguda. 

 


