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RESUMO

Eshkenazy R. Perfusão hipotérmica in situ versus exclusão vascular total do
fígado para ressecções hepáticas complexas [tese]. São Paulo: Faculdade
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. 111p.

Os resultados sobre o tempo adequado da exclusão vascular total do fígado
(EVTF) para a realização de hepatectomias continuam sendo discutidos.
Dados favoráveis têm sido descritos, quando se associa a EVTF com a
perfusão de solução hipotérmica, porém a comparação entre estas técnicas
ainda não foi descrita. Este estudo tem como objetivo comparar os
resultados da ressecção hepática com EVTF, realizada sob hipotermia
(solução de preservação hipotérmica in situ), com aqueles obtidos quando
se realiza esta ressecção com EVTF com tempo de isquemia menor que 60
minutos, e naqueles com tempo de isquemia maior ou igual a 60 minutos.
Para tanto, foram analisados, como parâmetros, a função renal e hepática,
morbidade, e mortalidade pós-operatórias nos três grupos mencionados,
buscando-se determinar valores preditivos para indicação das técnicas.
Pacientes e Método
Foram estudados 81 pacientes submetidos à ressecção hepática. Estes
pacientes foram divididos em três grupos. Trinta e quatro pacientes com
EVTF menor do que 60 minutos (EVTF<60’), 19 pacientes com EVTF maior
ou igual a 60 minutos (EVTF≥60’), e 28 pacientes nos quais a perfusão
hipotérmica in situ (EVTFHIPOT) foi realizada. Os valores das transaminases
hepáticas (ASAT e ALAT), Bilirrubinas totais, creatinina, e tempo de
protrombina foram registrados. Também foram verificados os índices de
morbidade e de mortalidade pós-operatórias nos três grupos.
Resultados
O valor máximo no pós-operatório das enzimas hepáticas - ASAT e ALAT
foram significativamente menores (p < 0.05) no grupo EVTFHIPOT (535 + 361
U/L e 436 + 427 U/L), quando comparados aos outros grupos - EVTF<60’’
(988 + 798 U/L; 844 + 733 U/L), EVTF>60’ (1583 + 984 U/L; 1082 + 842 U/L).
No grupo EVTFHIPOT, os valores máximos das bilirrubinas (6,5 + 2,5 mg/dl),
creatinina (1,2 + 0,7 mg/dl), e o número de complicações por paciente (1,2 +
1) foram semelhantes aos do grupo EVTF<60’’ (5,5 + 7,8; 1,3 + 1; e 0,7 + 1
respectivamente), e significativamente menores que os do grupo EVTF>60’
(12,8 + 11,8; 2,3 + 2,3, e 2,3 + 1,2). A mortalidade hospitalar foi de 1/34,
2/19 e 2/28 nos grupos EVTF<60’’, EVTF>60’’, e EVTFHIPOT, respectivamente,
sem diferença estatística.

Conclusões
Quando comparadas as técnicas clássicas de exclusão vascular do fígado,
de qualquer duração, com aquela na qual se realizou a perfusão hipotérmica
do fígado, conclui-se que, nesta última, os pacientes toleraram melhor a
isquemia. Deve-se enfatizar que, na EVTF com hipotermia, existe melhor
preservação da função hepática, melhor preservação da função renal, e
menores índices de morbidade, quando comparada com a EVTF>60’’ sem
hipotermia. Os fatores preditivos de EVTF por mais de 60 minutos auxiliam
na adoção da opção pelo resfriamento hepático.
Descritores:
Hepatectomia/métodos,
Hemostasia
cirúrgica/métodos;
Hipotermia, Soluções para preservação de órgãos, Morbidade

SUMMARY

Eshkenazy R. In situ hypothermic perfusion of the liver versus standard total
vascular exclusion for complex liver resection [thesis]. São Paulo: Faculdade
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. 111p.

Objective
To compare the results of liver resection performed under in situ hypothermic
perfusion vs standard total vascular exclusion (TVE) of the liver < 60 minutes
and ≥ 60 minutes in terms of liver tolerance, liver and renal functions,
postoperative morbidity and mortality.
Summary Background Data
The safe duration of TVE is still debated. Promising results have been
reported following TVE associated with hypothermic perfusion of the liver
with durations of up to several hours. The two techniques have not been
compared so far.
Patients and Methods
The study population includes 81 consecutive liver resections under TVE <
60 minutes (group TVE<60’ , 34 patients), ≥ 60 minutes (group TVE≥60’ , 19
patients) and in situ hypothermic perfusion (group TVEHYPOTH , 28 patients).
Liver tolerance (peaks of transaminases), liver and kidney function (peak of
bilirubin, minimum prothrombin time and peak of creatinine), morbidity and inhospital mortality were compared within the 3 groups.
Results
The postoperative peaks of ASAT and ALAT were significantly lower (p <
0.05) in group TVE HYPOTH (535 + 361 U/L and 436 + 427 U/L) compared to
the groups TVE<60’ (988 + 798 U/L; 844 + 733 U/L) and TVE≥60’ (1583 + 984
U/L; 1082 + 842 U/L). In the group TVE HYPOTH , the peaks of bilirubin (6,5 +
2,5 mg/dl), creatinine (1,2 + 0,7 mg/dl), and the number of complications per
patient (1,2 + 1) were comparable to those of the group TVE<60’ (5,5 + 7,8;
1,3 + 1; e 0,7 + 1 respectively) and significantly lower to those of the group
TVE≥60’ (12,8 + 11,8; 2,3 + 2,3, e 2,3 + 1,2). In hospital mortality rates were
1/34, 2/19 and 2/28 for the groups TVE<60’ , TVE≥60’ , and TVEHYPOTH
respectively and were comparable. On multivariate analysis, the size of the
tumor, portal vein embolization and a planned vascular reconstruction were
significantly predictive of TVE ≥ 60 minutes.
Conclusions
Compared to standard TVE of any duration, hypothermic perfusion of the
liver is associated with a better tolerance to ischemia. In addition, compared
to TVE ≥ 60 minutes, it is associated with better postoperative liver and renal

functions, and a lower morbidity. Predictive factors for TVE ≥ 60 minutes may
help to indicate hypothermic perfusion of the liver.
Descriptors: Hepatectomy/methods, Surgical hemostasis, Hypothermia,
Organ preservation solutions, Morbidity.
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O fígado é um dos maiores órgãos do corpo humano, representando
cerca de 2% do peso corporal total. Este órgão é caracterizado por possuir
complexa estrutura anatômica. Sua anatomia foi descrita, inicialmente, como
tendo somente cinco lobos. ( •Chen et al., 1984 apud McClusky et al., 1997).
No entanto, estes lobos não caracterizavam a verdadeira anatomia
segmentar do fígado, descrita por Couinaud, em 1957.
Foi esta “nova” anatomia que demonstrou, realmente, como o fígado é
dividido em vários segmentos com vascularização e drenagem biliar
independentes. Estes conceitos auxiliaram no que chamamos hoje de
anatomia cirúrgica do fígado, na qual esta embasada a cirurgia hepática
moderna, e que foi descrita por Bismuth, em 1982.
O desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, anestésicas, e os
ambientes de terapia intensiva reduziram a mortalidade das hepatectomias
dos 20%, nos anos 80, para cerca de 1%, na década seguinte (Meyers,
1997).
No entanto, vários estudos têm demonstrado que a necessidade de
realização de transfusões sanguíneas durante as hepatectomias aumenta o
número de complicações pós-operatórias e piora o prognóstico dos
pacientes com tumores malignos (Nagasue et al., 1984; Blumberg et al.,

•

Chen TS, Chen OS.: Understanding the Liver: A History. Westport, CT, Greenwood Press, 1984.
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1986; Nagao et al., 1987; Stephenson et al., 1988; Makuuchi et al., 1989;
Ryan Jr et al., 1989; Jamieson et al., 1992; Yamamoto et al., 1994; Asahara
et al, 1999; Hanazaki et al., 2005). Portanto, o controle do aporte sanguíneo
ao fígado é de fundamental importância, podendo alterar de maneira
significativa os resultados das hepatectomias, tanto os imediatos, quanto os
de longo prazo.
Contudo, o controle do aporte sanguíneo ao fígado implica,
freqüentemente, em períodos mais ou menos longos de isquemia hepática.
Isto representa novo desafio na realização das hepatectomias, visto que
qualquer ressecção pode ser realizada, desde que haja tempo hábil para
fazê-la, e preferencialmente sem sangramento.
Para superar mais este obstáculo, foram desenvolvidas as técnicas de
exclusão vascular total do fígado.

1.1.

Exclusão Vascular do Fígado (EVF)

Pringle, em 1908, na tentativa de tratar pacientes com trauma
hepático, propôs o pinçamento da tríade portal para diminuir o sangramento
na cirurgia do fígado.
Durante anos, o beneficio desta técnica não foi utilizado, pois, apesar
de tratar-se de procedimento simples e com alterações hemodinâmicas
discretas (Offenstadt et al., 1978; Delva et al., 1984 e 1987a; Belghiti et al.,
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1996), era considerada deletéria para a função hepática por propiciar a
isquemia de todo o parênquima, a estagnação de sangue no território
esplâncnico, e ainda a liberação de endotoxinas (Olcay et al., 1974; e
Yamamoto et al., 1988). Outro motivo que dificultou a grande aceitação
imediata deste procedimento foi a persistência de sangramento advindo da
área de secção do parênquima hepático, decorrente de fluxo sanguíneo
retrógrado na ordem de 10 a 32% do fluxo hepático total (Egawa et al., 1992;
Kim et al., 1995; Tatsuma et al., 1995; Smyrniotis et al., 2003), e
conseqüente ao aporte sanguíneo do fígado através das veias hepáticas
durante os movimentos respiratórios (Brauer, 1963).
Diferentemente dos demais autores que até então estudaram a
manobra de Pringle em cães, Child, em 1950, em estudo com primatas,
relata, pela primeira vez, bons resultados com esta técnica, sugerindo que
ela seria boa alternativa técnica para a diminuição do sangramento durante a
cirurgia do fígado.
Somente em 1978, Huguet demonstra que o risco da manobra de
Pringle foi super estimado durante anos, e que o fígado poderia tolerar cerca
de 60 minutos de isquemia quente, sem grandes repercussões ao organismo
(Huguet, 1978).
Contudo, para contornar as críticas ao procedimento, várias
alternativas ao pinçamento do hilo hepático foram descritas ao longo dos
anos: pinçamento seletivo do território portal a ser ressecado, preservado o
fluxo do parênquima remanescente (Makuuchi et al., 1987; Mies et al., 1993;
Chaib et al., 2003); oclusão intermitente do sangue arterial e portal (Elias et
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al., 1991; Isozaki et al., 1992; Belghiti et al., 1999); e o conceito de précondicionamento à isquemia (Clavien et al., 2000 e 2003).
Mesmo com todos estes procedimentos, o pinçamento do hilo
hepático ou as manobras relacionadas, descritas ao longo dos anos, não
foram capazes de prevenir o sangramento maciço ou a embolia aérea
durante a ressecção particular de tumores situados, ou na confluência, ou
próximo da confluência das três veias hepáticas, ou próximo da veia cava
inferior. Nestes casos, passou a ser necessária a realização da exclusão
vascular total do fígado (EVTF), incluindo o pinçamento da tríade portal e da
veia cava inferior supra e infra-hepática.
O pioneiro na descrição da exclusão vascular total do fígado foi
Heaney, em 1948, realizando abordagem tóraco-abdominal.
Em 1966, este autor descreveu a primeira série de pacientes, nos
quais associou, concomitantemente, a oclusão da aorta abdominal à
finalidade de reduzir o seqüestro de sangue no território infradiafragmático
durante a exclusão vascular do fígado (Heaney et al., 1966).
Seguiram-se a este, vários autores que descreveram a mesma
técnica sem pinçamento da aorta (Huguet et al., 1978; Offenstadt et al.,
1978; Shaw et al., 1984; Delva et al., 1984, 1987b e 1989; Bismuth et al.,
1989; Emre et al., 1993; Berney et al., 1998).
A utilização da EVTF permitiu a realização de ressecções hepáticas
mais amplas, com taxas de morbidade e mortalidade comparáveis àquelas
das hepatectomias realizadas com a manobra de Pringle, de forma isolada
(Huguet et al., 1978; Delva et al., 1989), além de possibilitar a realização de
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complexas reconstruções vasculares da veia cava inferior ou das veias
hepáticas (Grazi et al., 1997).
A EVTF, por si só, está associada à redução significativa da
temperatura do fígado (Huguet et al., 1978). Esta hipotermia induzida
propicia mecanismo protetor contra a isquemia (Belzer, 1988). Com este
intuito, diversos autores (Fortner et al., 1971; Fortner et al., 1974; Pichlmayr
et al., 1990; Hannoun et al., 1991a, 1991b e 1996; Kim et al., 1994;
Yamanaka et al., 1995; Wakabayashi et al., 1998; Hemming et al., 2002;
Kaiho et al., 2003; Kim et al., 2004) utilizaram a infusão de solução
hipotérmica, em casos de EVTF, na tentativa de aumentar o tempo de
tolerância hepática à isquemia (Quadro 1).

Quadro 1 – Utilização da infusão de soluções hipotérmicas in situ
durante hepatectomias, com ou sem EVTF.

Autores / Ano

Número de
pacientes

Solução utilizada

EVTF

Fortner / 1971

3

Ringer lactato

SIM

Fortner / 1974

29

Ringer Lactato

SIM

Pichlmayr / 1990

3

HTK

SIM

Kim / 1994

8

Ringer Lactato

NÃO

Yamanaka / 1995

6 (cirróticos)

Ringer Lactato

SIM

Hannoun / 1996

12

UW

SIM

Wakabayashi / 1998

1

Ringer Lactato

SIM

Hemming / 2002

1

UW

SIM

Kaiho / 2003

20

Ringer Lactato

NÃO

Kim / 2004

101 (cirróticos)

Ringer Lactato

NÃO
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1.2.

Hipotermia em Cirurgia Hepática

A utilização da hipotermia, em medicina, data do final do século 18,
quando pacientes com febre eram imersos em água fria para baixar a
temperatura, e pessoas com dores locais aplicavam compressas frias com o
objetivo de amenizá-las. As primeiras aplicações de hipotermia para
preservação de órgãos, datam de 1938, quando os estudos experimentais
de Allen (1938) demonstraram que a isquemia de segmentos corpóreos de
cães e gatos era melhor tolerada quando associada à hipotermia. Em 1949,
a hipotermia foi utilizada no tratamento intra-operatório da tetralogia de Fallot
(McQuiston, 1949) (“blue babies”), e, em 1952, iniciou-se sua aplicação
durante a correção de defeitos do septo interatrial (Cookson et al., 1952).
As primeiras descrições de hipotermia em cirurgia hepática datam de
1953, quando Raffucci et al. (1953), em trabalhos experimentais,
demonstrou que cães submetidos à isquemia hepática total, sob hipotermia,
toleravam a isquemia por cerca de 1 hora sem mortalidade, diferentemente
daqueles sem hipotermia, em cujos trabalhos experimentais todos morreram.
Após estas observações, a hipotermia em cirurgia hepática foi
exaustivamente estudada, na tentativa de aumentar o tempo de isquemia
hepática, sem maiores danos ao paciente. (Fortner et al., 1974; Yamanaka
et al., 1995; Hannoun et al., 1996; Hemming et al., 2002; Kaihoet al., 2003;
Kim et al., 2004)
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Várias técnicas de resfriamento foram descritas: o resfriamento
corpóreo total, o resfriamento extra corpóreo, o resfriamento por contato, e a
perfusão hipotérmica com soluções frias.

1.2.1. Resfriamento Corpóreo Total

O resfriamento corpóreo total foi inicialmente descrito como a
aplicação de gelo por toda a superfície do corpo, ou a imersão deste em
banheiras com água fria. Este método foi pouco difundido em cirurgia
hepática. Entretanto, Longmire, em 1961, descreveu a utilização deste
procedimento para aumentar o tempo de isquemia do fígado em ressecções
para as quais a EVTF era necessária. Trata-se de método de difícil
aplicação, e associado a graves complicações sistêmicas, como hipotensão,
arritmias, e acidose metabólica ( •Gray, 1965 apud Yamanaka et al., 1998).

1.2.2. Resfriamento Extra-Corpóreo

Este método consiste em passar todo o sangue do paciente por
sistema de circulação extra corpórea (CEC) imerso em soluções frias. Esta
•

Gray TC, Graham GR. Hypothermia. In: Evans FT, Gray TC, editors. General Anaesthesia. 2nd ed.
London: Butterworths; 1965. v.2, p. 246-70.
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tecnologia foi descrita, pela primeira vez, por Boerema et al., em 1951. Utley
et al. (1973) descreveu esta técnica para ressecção de tumores de Wilms,
que atingiam o átrio direito pela veia cava inferior.
Na década de 80, foram realizadas ressecções de tumores hepáticos
gigantes em crianças, baixando-se a temperatura corporal com uso CEC e
parada cardíaca (Ein et al., 1981; Chang et al., 1988).
As

ressecções

hepáticas

com

esta

metodologia

são

muito

selecionadas, e são indicadas quando o paciente possui tumor que envolve
a veia cava inferior retro-hepática, com trombo no seu interior, o qual atinge
o átrio direito.

1.2.3. Resfriamento por Contato

Trata-se de uma técnica na qual somente o parênquima hepático
remanescente recebe o resfriamento por contato com compressas geladas,
ou gelo diretamente sobre o fígado, na tentativa de baixar a sua temperatura
para permitir o aumento do tempo de isquemia. Foi Longmire (1961) o
primeiro a descrever uma hepatectomia por neoplasia, aplicando a
hipotermia através de soro gelado em contato com o parênquima hepático.
Esta técnica vem sendo difundida, e mais utilizada, pela facilidade de
realização, baixo custo, e por ser pouco invasiva.
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Os

autores

japoneses

são

grandes

adeptos

desta

técnica,

principalmente na realização de ressecção hepática em fígados cirróticos
(Yamanaka et al., 1997).
O resfriamento por contato pode baixar a temperatura hepática para
até 20 ou 25 graus, e aumentar o tempo de isquemia para até 90 minutos
em fígado cirrótico (Yamanaka et al., 1997).

1.2.4. Perfusão Hipotérmica com Soluções Frias

Fortner et al. (1971) foi o pioneiro na perfusão de solução de Ringer a
4 °C, durante a realização de hepatectomias em cães. Foi ele também o
primeiro a realizar este procedimento in vivo, publicando, em 1974, a
primeira série de 29 pacientes realizando perfusão de solução hipotérmica
por via portal e arterial (Fortner et al., 1974). (Figura 1)
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B
A

A
D

E

C

F

A: solução de ringer lactato a 4 °C; B: veia cava supra
hepática; C: veia cava infra hepática; D: veia porta; E:
artéria hepática; F: veia mesentérica inferior

Figura 1 –

Técnica de ressecção hepática in situ com resfriamento
(Fortner et al., 1974)

Durante a década de 80, vários autores descreveram a realização de
hepatectomias maiores, com o auxílio da hipotermia (Ukikusa et al., 1981;
Ein et al., 1981; Ranne et al., 1988; Fry et al., 1989). Atualmente, esta
técnica tem ajudado também na ressecção de tumores em fígados cirróticos
(Yamanaka et al., 1995; Kim et al., 1994).
Pichlmayr et al. (1990) empregou a técnica de perfusão de solução de
HTK hipotérmica, retirando totalmente o fígado do paciente e realizando a
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hepatectomia na mesa de dissecção, para depois reimplantar o fígado
remanescente. Este procedimento passou a ser reconhecido como técnica
ex-situ. (Figura 2)

C

A

B

F
E
G
D

A: solução de preservação (HTK); B: bomba de circulação extra
corpórea; C: veia cava supra hepática; D: veia cava infra hepática;
E: veia porta; F: artéria hepática; G:veia mesentérica inferior.

Figura 2 – Técnica de ressecção hepática ex situ (Pichlmayr et al., 1990)

Hannoun et al. (1991a e 1991b) descreveu variante da técnica
descrita por Pichlmayr, sem abordagem do hilo hepático, somente com
secção das veias hepáticas, chamando-a de “ante situm”. Em 1996, publicou
uma casuística de 12 pacientes (Hannoun et al., 1996), na qual foi realizada
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esta técnica, com perfusão hipotérmica de solução de preservação hepática,
da Universidade de Wisconsin (UW), com tempo médio de EVTF de 121
minutos. (Figura 3)

B

A

D
C

E
F

A: solução de preservação (UW); B: veia cava supra
hepática C: veia cava infra hepática D: veia porta; E:
artéria hepática; F: veia mesentérica inferior.

Figura 3 – Resseção ante situm descrita por Hannoun et al. em 1991

J. Belghiti et al. descreveram também, em 1991, variante da técnica
descrita por Hannoun et al. (1991), na qual a veia cava é seccionada acima
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e abaixo do fígado e reconstruída depois da ressecção hepática (Belghiti et
al., 1991). (Figura 4)

C

B
F
A

E

G

D

A: solução de preservação (Collins); B: bomba de
circulação extra corpórea; C: veia cava supra hepática; D:
veia cava infra hepática; E: veia porta; F: artéria hepática;
G:veia mesentérica inferior.

Figura 4 – Variante técnica de ressecção ex situ publicada por Belghiti
et al., em 1991
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1.3.

Efeito da Hipotermia no Metabolismo Hepático

O principal benefício da hipotermia é a redução do consumo de
oxigênio. Bigelow et al. (1950) demonstrou, em estudos experimentais, que
um organismo a temperatura de 28 °C teria redução de 50% no consumo de
oxigênio e, quando esta temperatura chegasse a 18 °C, esta redução
atingiria 87%.
Outros estudos demonstraram que o resfriamento total do corpo
humano provoca alterações profundas no metabolismo, na função, e na
morfologia de todos os órgãos (Black et al., 1976; Swain, 1988).
O grau de redução de consumo do Oxigênio está diretamente
relacionado ao grau de redução da temperatura corpórea ou do órgão. Esta
relação é exponencial (Mito et al., 1964).
A redução do consumo de oxigênio no fígado submetido à hipotermia
foi demonstrada por Rink et al. (1956), e os seus achados foram
confirmados, clinicamente, por Bernhard et al. (1957), o qual verificou o
efeito protetor da hipotermia, quando o fígado permanece em isquemia.
A redução da temperatura do fígado provoca alterações em todas as
suas funções. A secreção biliar fica diminuída (Brauer et al., 1959), a
utilização de glicose é mais baixa (Wynn, 1956), as reservas de glicogênio
são esgotadas (Fuhrman et al, 1963), a tolerância à galactose encontra-se
diminuída (Brewin et al., 1956), e o metabolismo hepático de excreção de
drogas encontra-se bem reduzido (Rink et al., 1956).
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Vários estudos demonstraram que a hipotermia permite prolongar o
tempo de isquemia hepática com diminuição dos índices de insuficiência
hepática no pós-operatório (Fortner et al., 1974; Kim et al., 1994; Yamanaka
et al., 1995; Hannoun et al., 1996; Hemming et al., 2002; Kaiho et al., 2003;
Kim et al., 2004). No entanto, ainda não foi descrito qual o benefício para a
função hepática da hipotermia com o emprego da solução de preservação
hipotérmica, quando comparada a EVTF sem hipotermia.

2. OBJETIVO
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O objetivo do presente estudo é comparar os resultados da aplicação
da EVTF com perfusão do fígado, com solução hipotérmica in situ, aos
resultados da aplicação da EVTF por menos de 60 minutos e por 60 minutos
ou mais sem perfusão, buscando-se determinar os fatores preditivos para a
utilização desta técnica.

3. CASUÍSTICA
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Este estudo foi realizado no serviço de Cirurgia Hepato-Biliar do
Hospital Paul Brousse - Villejuif, França, tendo sido aprovado pela comissão
ético cientifica deste centro.
O projeto de pesquisa também foi aprovado pela Comissão de Ética
para Análise de Projetos de Pesquisa − CAPPesq da Diretoria Clínica do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (protocolo 249/04).
Foram analisados retrospectivamente os prontuários de 1253
pacientes submetidos a hepatectomias entre Janeiro de 1997 até Julho de
2004 no Centro-Hepato-Biliar do Hospital Paul Brousse em Villejuif, França.
Os dados foram coletados no período de Maio de 2002 a Julho de
2004, no sistema de prontuários eletrônicos (Fusion 2000), especialmente
desenvolvido para o serviço de Cirurgia Hepato-Biliar do Hospital Paul
Brousse e nos prontuários médicos em papel disponíveis no SAME da
Instituição, quando necessário.
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3.1.

•

3.2.

Critérios de Inclusão

Pacientes submetidos à EVTF com pinçamento da veia cava

Critérios de Exclusão

•

Pacientes em que o pinçamento da veia cava não foi realizado

•

Pacientes portadores de cirrose hepática

Em 182 (14%) casos foram realizadas exclusões vasculares totais do
fígado, sendo que em 100 (8%) estas ocorreram sem pinçamento da veia
cava (Elias et al., 1995a; Cherqui et al., 1999) e um (0,08%) caso de cirrose
comprovada no intra-operatório.
Para este estudo foram selecionados 81 (6%) pacientes submetidos
a EVTF com pinçamento da veia cava.
Quarenta e oito (59,3%) pacientes eram sexo masculino e 33 (40,7%)
do feminino. A idade variou de 16 a 78 anos com média de 51,8 anos.
Quanto as lesões hepáticas verificou-se a presença de 76 (93,8%)
tumores malignos e 5 (6,2%) benignos. Os tumores malignos de acordo com
exame anátomo-patológico corresponderam a:
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•

Metástase de tumor colorretal - 37 (46%)

•

Colangiocarcinoma - 18 (22%)

•

Hepatocarcinoma - 8 (10%)

•

Tumor neuroendócrino - 5 (6%)

•

Tumor de Klatskin (colangiocarcinoma da bifurcação dos ductos
biliares) - 3 (4%)

•

Hemangiosarcoma - 1 (1,2%)

•

Metástase de tumor renal - 1 (1,2%)

•

Metástase de tumor de mama - 1 (1,2%)

•

Leiomiosarcoma de v. cava - 1 (1,2%)

•

Metástase de Cilindroma maligno - 1 (1,2%)

Os tumores benignos foram:
•

Hemangiomas - 2 (2,5%);

•

Angiomiolipoma - 1 (1,2%)

•

Hiperplasia Nodular Focal - 2 (2,5%).

Os 81 pacientes selecionados foram divididos em 3 grupos segundo a
técnica cirúrgica utilizada:
•

34 (42%) pacientes submetidos a EVTF < 60 min. (EVTF<60’)

•

19 (23%) pacientes submetidos a EVTF ≥ 60 min. (EVTF≥60’)

•

28 (35%) pacientes submetidos a EVTF e hipotermia. (EVTFHIPOT)

4. MÉTODOS
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4.1.

Dados Clínicos

Foram coletados os seguintes dados clínicos no pré-operatório dos
pacientes:
•

Idade,

•

Sexo,

•

Motivo da indicação da hepatectomia,

•

Realização de quimioterapia no pré-operatório (número de ciclos),

•

Número de Nódulos hepáticos,

•

Diâmetro principal do maior nódulo visualizado aos exames de
imagem

(Ultra-sonografia,

Tomografia

Computadorizada

Ressonância Nuclear Magnética),
•

Previsão de segmentos a serem ressecados,

•

Previsão de necessidade de reconstrução vascular,

•

Realização pré-operatória de embolização portal.

e
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4.2.

Exames Laboratoriais

Os seguintes exames laboratoriais foram colhidos no pré-operatório e
todos os pacientes, diariamente, até o 7° dia de pós-operatório. Após o 7°,
dia foram colhidos conforme necessidade clínica. Todos os pacientes
realizaram, também, os mesmos exames de sangue no momento da alta
hospitalar e no 30° dia de pós-operatório.
•

Verde de Indocianina (ICG) 15 min (%), somente no préoperatório,

•

TP (% do normal),

•

Bilirubinas (mg/dL),

•

Gama GT (µmol/L),

•

ASAT (UI/L),

•

ALAT (UI/L),

•

Creatinina (mg/dL).

Para interpretação dos dados, no pós-operatório, foram utilizados os
valores máximos obtidos para cada parâmetro avaliado, com exceção do
Tempo de Protrombina, no qual foi utilizado seu valor mínimo.
Foram adotados os valores de referência do laboratório do Hospital
Paul Brousse, onde o estudo foi realizado. Bilirrubinas totais (0-17µmol/L),
ASAT (<38 UI/L), ALAT (<40 UI/L), GGT (<53 UI/L), Creatinina (18-106
µmol/L) TP (> 70%).
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Os valores relacionados a Bilirrubinas totais e Creatinina foram
convertidos em mg/dL, visto ser esta medida a adotada no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sendo os
valores normais (0 – 1,0 mg/dL) para Bilirrubinas totais, e (0,6 – 1,4 mg/dL)
para Creatinina.

4.3.

Cuidados Anestésicos

Em todos os pacientes, o monitoramento intra-operatório foi realizado
com as técnicas habituais não invasivas, além de colocação de cateter de
Swann-Ganz e punção arterial. Para prevenção da hipotermia sistêmica,
foram utilizados colchão térmico e perfusão de soros aquecidos.

4.4.

Técnica Operatória

4.4.1. Exclusão Vascular Total do Fígado (EVTF)

A EVTF foi o primeiro passo a ser realizado na operação dos três
grupos, após a realização sistemática de ultra-sonografia intra-operatória
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(Castaing et al., 1986). Esta manobra consiste em mobilizar o fígado,
dissecar e isolar a veia cava supra e infra-hepática e o hilo hepático. A veia
cava supra e infra-hepática e o hilo hepático eram pinçados um a um, após
dissecção e ligadura da veia adrenal direita (Huguet et al., 1978; Bismuth et
al., 1989). (Figura 5)

A

D
C

E

B

A: veia cava supra hepática; B: veia cava infra hepática;
C: veia porta; D: artéria hepática E: veia mesentérica
inferior.

Figura 5 –

EVFT

realizada

hemodinâmica

nos

pacientes

sem

instabilidade
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Nos grupos EVTF<

60’

e EVTF≥

60’,

foi instalada bomba de circulação

extra corpórea (CEC), quando houve instabilidade hemodinâmica. Os
parâmetros utilizados para sua definição foram: diminuição da pressão
arterial média maior que 30%, e/ou diminuição do índice cardíaco maior que
50%, mesmo com o aporte volêmico adequado (Figura 6).

B

A
E
C

D

F

A: bomba de circulação extra corpórea; B: veia cava
supra hepática; C: veia cava infra hepática; D: veia
porta; E: artéria hepática F: veia mesentérica inferior.

Figura 6 –

EVTF

realizada

hemodinâmica

nos

pacientes

com

instabilidade
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Para a secção do parênquima hepático, foi utilizado aspirador
ultrassônico (Cavi-Pulse Ultrasonic Surgical Aspirator – CUSA Model 2001,
Valleylab, Boulder, CO) e pinça bipolar, em todos os casos.
Após a realização da hepatectomia, as pinças vasculares foram
sucessivamente retiradas na seguinte ordem: veia cava supra hepática, veia
cava infra hepática, e tríade portal, sendo restabelecida a circulação normal.

4.4.2. Perfusão Hipotérmica do Fígado in situ

A perfusão com solução hipotérmica do fígado in situ foi realizada
segundo técnica descrita por Fortner et al. (1971, 1974), com algumas
modificações. (Figura 7)
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A

C

B

F
E
D

G

A: solução de preservação (UW); B: bomba de circulação
extra corpórea; C: veia cava supra hepática; D: veia cava
infra hepática; E: veia porta; F: artéria hepática; G:veia
mesentérica inferior.

Figura 7 – Perfusão hipotérmica do fígado in situ

Primeiramente, o fígado era mobilizado de maneira semelhante
àquela empregada para a realização de EVTF. A seguir, era instalada,
sistematicamente, bomba de CEC (Sociéte Sofracob RP 06) com a saída do
sangue através da veia mesentérica inferior e da veia femoral direita, e sua
re-introdução na veia jugular interna. (Figura 8)
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Figura 8 –

Bomba de circulação extra corpórea (Sociéte Sofracob
RP 06)

As veias femoral e jugular interna foram puncionadas por meio de
sistema próprio de cateteres para este fim (Shaw et al., 1984; Budd et al.,
2001), guiadas por ultra-sonografia. (Figuras 9 e 10).
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Figura 9 – Punção guiada por ultrassonografia da veia femoral direita

Figura 10 – Passagem de cateter, após realização de punção guiada
por ultrassonografia da veia jugular interna esquerda
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Quando a veia mesentérica inferior não pode ser utilizada, como por
B
exemplo, em pacientes submetidos à colectomia prévia, foi realizada a
canulação da própria veia porta, abaixo da colocação da pinça vascular.
Após a instalação da EVTF e da bomba de perfusão, a veia porta foi
canulada com sonda de Silicone (diâmetro interno, 2,5 mm; diâmetro
externo, 4,5 mm), acima da pinça vascular colocada na tríade portal. Em
seguida, foi iniciada perfusão hepática com solução hipotérmica de Wiscosin
(UW) a 4 °C, injetada à altura de 0,5 m, durante toda a ressecção e
reconstrução vascular, quando esta era indicada. A cavotomia foi realizada
logo acima da pinça vascular colocada na veia cava infra-hepática, para a
colocação de sonda de 30 French, com o objetivo de drenar a solução de
preservação. A temperatura hepática foi medida por meio de cateter rígido
(thermister thermometer-Medtronic, Paris, France), colocado à profundidade
de 44 mm no parênquima hepático do fígado remanescente. (Figura 11)
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Figura 11 – Termômetro (thermister thermometer-Medtronic, Paris,
France) colocado à profundidade de 44 mm no parênquima
hepático do fígado remanescente.

Novamente, em todos os casos, a secção do parênquima hepático foi
feita com aspirador ultrassônico (Cavi-Pulse Ultrasonic Surgical Aspirator –
CUSA Model 2001, Valleylab, Boulder, CO) e pinça bipolar.
Ao terminar a ressecção hepática e a reconstrução vascular, quando
indicada, o fígado foi perfundido com albumina humana à 4% (300 a 500 ml),
à temperatura ambiente, através da veia porta. A sonda de perfusão portal
era retirada logo após o término da lavagem com albumina e dosagem do
potássio desta solução, antes da reperfusão. A portotomia e a cavotomia
foram fechadas com fio de prolene 4-0 com sutura contínua. A circulação foi
restaurada como na EVTF. A bomba de perfusão era a última a ser retirada.
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A veia mesentérica inferior, quando utilizada, foi ligada após a retirada do
cateter. Após a retirada dos cateteres ao nível da veia femoral, os orifícios
eram suturados com pontos separados de nylon 4-0.

4.4.3. Reconstruções Vasculares

A reconstrução vascular foi planejada no pré-operatório de acordo
com os seguintes critérios:
1. Invasão tumoral das três veias hepáticas.
2. Invasão tumoral de uma veia hepática, sendo esta responsável
pela drenagem do parênquima remanescente.
3. Invasão tumoral da veia cava inferior retro-hepática.
A veia cava retro-hepática, quando ressecada, foi substituída por
enxerto de 20 mm de politetrafluoroetileno (PTFE), e as veias hepáticas pelo
mesmo enxerto de 8 mm. (Figura 12)
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A

C

B

(A) Tomografia demonstrando as lesões hepáticas; (B) necessidade de
ressecção da veia cava e reimplantação da veia hepática esquerda no enxerto de
PTFE; (C) visualização do controle tomográfico pós-operatório.

Figura 12 – Paciente com extensa metástase colorretal

No grupo EVTF<60’, foi possível realizar a substituição da veia cava
graças ao espaço suficiente deixado entre a pinça vascular e as veias
hepáticas. A ressecção em bloco do parênquima hepático com a veia cava
retro-hepática pôde ser concluída enquanto o fígado remanescente já havia
sido revascularizado. Nos grupos EVTF≥

60’,

e EVTFHIPOT, a substituição da

veia cava não foi realizada da forma descrita anteriormente, mas sim
enquanto o fígado estava sob EVTF.
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Nos casos sem solução de continuidade, foi realizada ressutura da
veia cava com a porção intra-hepática da veia hepática.
Na ocorrência de mais de uma veia tributária, estas foram abertas até
formarem um tronco comum, o qual foi anastomosado na veia cava, como já
foi descrito por Kakazu et al. (1995).
Quando a confluência das três veias hepáticas foi ressecada, a veia
hepática do fígado remanescente foi reimplantada na veia cava ou no
enxerto de PTFE.
Quando foi necessária a ressecção de mais de 30° da circunferência
da veia hepática, esta foi reconstruída com sutura simples contínua,
utilizando fio de prolene 6-0.
Quando a bifurcação portal foi ressecada, realizou-se anastomose do
ramo portal intra-hepático do fígado remanescente, com o tronco portal em
situação término-terminal.

4.4.4. Procedimentos Cirúrgicos no Fígado Remanescente

Nos casos em que existiam tumores no fígado remanescente, foram
realizadas ressecções não anatômicas, ou radiofreqüência, ou crioterapia.
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4.4.5. Ressecções de Outras Estruturas

Foram realizados os seguintes procedimentos cirúrgicos no mesmo
ato operatório: ressecção do diafragma, pericárdio, supra-renal direita,
intestino delgado, ressecção do reto, e ressecção da veia cava.

4.5.

Orientações Pós-operatórias

Todos os pacientes foram levados à Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), por no mínimo 24 horas, e transferidos ao quarto quando houve
estabilização dos parâmetros vitais.

4.6.

Complicações Pós-operatórias

Insuficiência hepática pós-operatória: foi considerada quando
havia dois ou mais dos parâmetros abaixo comprometidos:


bilirrubina total ≥ 4,2 mg/dL (60 µmol/L),



tempo de protrombina ≤ 30% do controle normal,
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ascite importante (drenagem abdominal maior ou igual a 500 ml
por dia durante mais de três dias).

“Flapping” e alteração do nível de consciência: foi considerada
como falência da função hepática, mesmo quando ocorreu isoladamente,
após exclusão de efeitos de drogas.
Infecção: definida como presença de temperatura maior que ≥ 38 °C,
com contagem de leucócitos superior 10 x 1000/L, ou inferior a 4 x 1000/L,
sinais clínicos como taquicardia, taquipnéia, ou queda de pressão e
hemoculturas, ou focos sépticos documentados.
Insuficiência renal: definida como aumento de creatinina sérica
maior do que 2,1 mg/dL (150 µmol/L). (Kellum et al., 2005)

4.7.

Análise Estatística

Teste Qui-Quadrado de Pearson: utilizado para comparar as
distribuições de freqüência das variáveis qualitativas.
Teste exato de Fisher: utilizado para comparar as distribuições de
freqüência das variáveis qualitativas nas situações em que os valores
esperados foram inferiores a 5.
Teste de Kolmogorov-Smirnov: utilizado para testar a hipótese de
que os dados seguiam uma distribuição normal – paramétricos ou nãoparamétricos. Dessa forma, utilizou-se a Análise de Variância – “ANOVA”
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para comparar as médias das variáveis quantitativas com distribuição
normal.
Teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis: utilizado para comparar
as médias das variáveis quantitativas com distribuição não normal.

Análise Univariada
Para a aplicação deste teste estatístico, os pacientes foram
separados em dois grupos: EVTF < 60 min., e todos os pacientes com EVTF
≥ 60 min. (Grupo EVTF≥ 60’, e Grupo EVTFHIPOT).
Teste Qui-Quadrado de Pearson: utilizado para comparar as
distribuições de freqüência das variáveis qualitativas.
Teste exato de Fisher: utilizado para comparar as distribuições de
freqüência das variáveis qualitativas nas situações em que os valores
esperados foram inferiores a 5.
Teste t-Student: utilizado para comparação dos dois grupos com
relação às variáveis quantitativas, e que apresentaram distribuição normal.
Teste

não-paramétrico

de

Mann-Whitney:

utilizado

para

comparação dos dois grupos com relação às variáveis quantitativas, e que
rejeitaram a hipótese de normalidade dos dados.

Análise Multivariada
Optou-se pela técnica de Regressão Logística para a análise
multivariada. Foram incluídas na regressão as variáveis que se mostraram
estatisticamente significantes na análise univariada.
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Método Stepwise Forward: utilizado para selecionar variáveis,
excluindo aquelas sem significância estatística.
Curva de Características Operacionais (Curva Roc): Curva Roc é a
função da sensibilidade em função dos falsos positivos. Esta foi utilizada na
tentativa de indicar o ponto de corte que trará a melhor especificidade e
sensibilidade na variável diâmetro do tumor no pré-operatório, com relação a
todos os pacientes nos quais a EVTF foi maior ou igual a 60 minutos (EVTF≥
60’,

e EVTFHIPOT).
Foram considerados estatisticamente significantes os resultados cujos

níveis descritivos (valores de p) foram inferiores a 0,05. Foram usados para
a realização desta análise estatística os softwares: MSOffice Excel versão
2000 para o gerenciamento do banco de dados; SPSS for Windows versão
10.0 - Statistical Pachage for the Social Science, para a execução dos
cálculos estatísticos, elaboração e edição de gráficos. Na elaboração das
tabelas e para a redação foi utilizado o MSOffice Word versão 2000.
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5.1.

Avaliação de Parâmetros no Pré-operatório

Os resultados dos parâmetros clínicos e laboratoriais analisados no
pré-operatório estão apresentados na tabela 1 e 2.
Foi observada diferença estatística entre os grupos EVTFHIPOT e
EVTF<60’, quanto ao diâmetro da lesão (gráfico 1), extensão da lesão
(número de segmentos a serem ressecados) (gráfico 2), número de
pacientes com embolização portal, e planejamento de reconstrução vascular.
(tabela 1)
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160,0

95% CI Diametro do tumor

140,0

EVTF<60’ x EVTF ≥ 60’ - p = 0,06*
EVTFHIPOT x EVTF<60’ - p = 0,02*
EVTFHIPOT x EVTF ≥ 60 - p > 0,9
* p < 0,05

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0
N=

34

17

25

EVF<60 min.

EVF>60min.

Hipotermia

Grupo

Gráfico 1 – Diâmetro do tumor – Valores médios e desvio padrão
(teste de Kruskal Wallis)

95% CI Ressecção planejada

6,0

5,5

5,0

EVTF<60’ x EVTF ≥ 60’ - p = 0,6
EVTFHIPOT x EVTF<60’ - p = 0,02*
EVTFHIPOT x EVTF ≥ 60 - p = 0,7
* p < 0,05

4,5

4,0

3,5

3,0
N=

34

19

28

EVF<60 min.

EVF>60min.

Hipotermia

Grupo

Gráfico 2 – Número de segmentos a serem ressacados – Valores
médios e desvio padrão (teste de Kruskal Wallis)
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A reconstrução vascular foi planejada no pré-operatório em 2, 4, e 21
casos, respectivamente, nos grupos EVTF<

60’,

EVTF≥

60’,

EVTFHIPOT. Os

grupos EVTF< 60’ e EVTF≥ 60’ não apresentaram diferença estatística. Pode-se
observar diferença estatística quanto ao número de reconstruções
vasculares planejadas em relação aos grupos EVTF≥ 60’ e EVTFHIPOT.
Com

relação

aos

resultados

laboratoriais,

os

grupos

foram

comparáveis entre si no pré-operatório. Somente o valor da GGT foi
estatisticamente diferente, quando se comparou o grupo EVTF<

60’

com o

EVTFHIPOT. (tabela 2 e gráfico 3)

400,0

95% CI ggt_d0

300,0

EVTF<60’ x EVTF ≥ 60’ - p = 0,6
EVTFHIPOT x EVTF<60’ - p = 0,04*
EVTFHIPOT x EVTF ≥ 60 - p = 0,8
* p < 0,05

200,0

100,0

0,0
N=

34

19

28

EVF<60 min.

EVF>60min.

Hipotermia

Grupo

Gráfico 3 – Valor da Gama GT – Valores médios e desvio padrão
(teste de Kruskal Wallis)

Tabela 1 - Características clínicas principais do pré-operatório

Característica s

Idade (anos)
Masculino / Feminino (n/n)

EVTF < 60

EVTF < 60

EVTF ≥ 60

EVTF

EVTF

EV TF

vs.

vs.

vs.

< 60 min.

≥ 60 min.

Hipotermia

EVTF ≥ 60

EVTF

EVTF

34 casos

19 casos

28 casos

Hipotermia

Hipotermia

p valor

p valor

p valor

53,1 + 14

47 + 11

53,6 + 12,7

0,3

> 0,9

0,3

21 / 13

12 / 7

15 / 13

0,9

0,5

0,5

0,1

> 0,9

0,3

Indicação da Hepatectomia
Tumores Malignos (n casos (%))

33 (97% )

16 (84% )

27 (96% )

Tumores Benignos (n casos (%))

1 (3%)

3 (16%)

1 (4%)

8 + 7,9 / 24

5,3 + 6,1 / 11

8,4 + 8,2 / 19

0,6

> 0,9

0,5

2,6 + 2,3

2,3 + 2

2,8 + 2,5

> 0,9

> 0,9

> 0,9

Diâmetro máximo da lesão (mm)

73 + 50

114 + 72

116 + 61

0,06

0,02 *

> 0,9

Ressecção planejada (n segmentos)

4 + 1,8

4,6 + 1,4

5,2 + 1,3

0,6

0,02 *

0,7

Quimioterapia neo-adjuvante (n sessõe s/
n pacientes)
Número de nódulos

-3 *

2 (6%)

4 (21%)

21 (81% )

0,2

< 10

Embolização Portal (n casos (%))

3 (9%)

4 (21%)

11 (39% )

0,2

0,004 *

* p < 0,05

-3 *

< 10

0,2
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Reconstrução vascular planejada (n (%))

Tabela 2 - Características laboratoriais do pré-operatório

Característica s

EVTF < 60

EVTF < 60

EVTF ≥ 60

EVTF

EV TF

EVTF

vs.

vs.

vs.

< 60 min.

≥ 60 min.

Hipotermia

EVTF ≥ 60

EVTF

EVTF

34 casos

19 casos

28 casos

Hipotermia

Hipotermia

p valor

p valor

p valor

ICG 15 min (%)

8,3 ± 5,2

9 ± 6,6

9,7 ± 7,6

0,7

0,4

0,7

TP D 0 (% do normal)

86,7 ± 9,9

87, 8 ± 11

85,1 ± 10,2

0,7

0,5

0,4

Bilirrubinas D 0 (mg/dL)

0,7 ± 0,5

0,8 ± 0,4

0,8 ± 0,3

0,4

0,5

0,8

158,7 ± 188

227,3 ± 207

266,7 ± 185

0,6

0,04*

0,8

ASAT D 0 (UI/L)

36,4 ± 23

59,9 ± 106

47 ± 28

0,1

0,4

0,4

ALAT D 0 (UI/L)

32,8 ± 24

35,5 ± 22

43,6 ± 26

0,7

0,08

0,3

Creatinina D0 (mg/dL)

1,1 ± 0,3

1,05 ± 0,2

1,01 ± 0,3

0,2

0,07

0,7

GGT D 0 (µmol/L)

* p < 0,05
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5.2.

Avaliação de Parâmetros no Intra-operatório

Os resultados dos parâmetros analisados no intra-operatório estão
apresentados na tabela 3.

5.2.1. Tempo de EVTF

Houve diferença estatística entre os três grupos, sendo que o grupo
EVTF HIPOT , aquele com maior tempo de EVTF. (gráfico 4)

95% CI Duração EVF

120,0

100,0

80,0

EVTF<60’ x EVTF ≥ 60’ - p = 0,6
EVTFHIPOT x EVTF<60’ - p = 0,04*
EVTFHIPOT x EVTF ≥ 60 - p = 0,8
* p < 0,05

60,0

40,0

20,0
N=

34

19

28

EVF<60min.

EVF>60min.

Hiportermia

Grupo

Gráfico 4 – Duração da EVTF – Valores médios e desvio padrão
(teste de Kruskal Wallis)
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5.2.2. Utilização de Bomba de Circulação Extra corpórea
(CEC)

Esta ocorreu em 4/34 pacientes no grupo EVTF
grupo EVTF

≥ 60’,

< 60’

e 5/19 casos no

devido à instabilidade hemodinâmica. No grupo EVTF

HIPOT,

a bomba de CEC foi mais utilizada do que nos outros grupos, sendo esta
uma diferença estatisticamente significante.

5.2.3. Número de Segmentos Hepáticos Ressecados

Houve diferença estatística entre os grupos EVTF<60’ e EVTFHIPOT.
(gráfico 5)
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95% CI N segmentos ressecados

6,0

5,5

EVTF<60’ x EVTF ≥ 60’ - p = 0,6
EVTFHIPOT x EVTF<60’ - p = 0,01*
EVTFHIPOT x EVTF ≥ 60 - p = 0,6
* p < 0,05

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0
N=

34

19

28

EVF<60min.

EVF>60min.

Hiportermia

Grupo

Gráfico 5 – Número de segmentos hepáticos ressecados – Valores
médios e desvio padrão (teste de Kruskal Wallis)

5.2.4. Número de Reconstruções Vasculares

Quanto às reconstruções vasculares, estas foram mais numerosas no
grupo EVTFHIPOT, quando comparado aos outros grupos. As reconstruções
realizadas foram: (Tabela 4)
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Grupo EVTF < 60’:
Duas reconstruções em dois pacientes envolvendo a veia cava inferior
retrohepática (VCI), a qual foi substituída por enxerto de PTFE.
Grupo EVTF ≥ 60’:
Três reconstruções em três pacientes, nos quais, em dois casos, a
VCI foi substituída por enxerto de PTFE e, em um caso, a reconstrução da
veia hepática direita se fez necessária.
Em um paciente deste grupo’, cerca de 30° da circunferência da veia
hepática da esquerda remanescente foi ressecada. Esta foi reconstruída
com sutura simples contínua, utilizando fio de prolene 6-0.
Grupo EVT HIPOT:
Dezesseis reconstruções vasculares em 13 pacientes, sendo que em
três destes foram realizadas duas reconstruções em cada um.
A confluência das três veias hepáticas foi removida em 8 pacientes.
As veias hepáticas ressecadas foram reimplantadas na veia cava dos
pacientes, em seis casos (três pacientes a veia hepática da direita, e três da
esquerda), e no enxerto de PTFE, em dois casos.
A VCI foi ressecada em seis casos e, novamente, substituída por
enxerto de PTFE.
A bifurcação portal foi ressecada em dois pacientes. O ramo portal
direito remanescente, ou o ramo portal posterior, foi anastomosado em
situação término-terminal com o tronco portal.
Peso da peça
Não foi evidenciada diferença estatística entre os grupos.
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5.2.5. Número

de

Ressecções

Cirúrgicas

no

Fígado

Remanescente

Não foi evidenciada diferença estatística entre os grupos.

5.2.6. Número de Ressecções de Outras Estruturas

Houve diferença estatística entre os grupos EVTF≥ 60’ e EVTFHIPOT.

Grupo EVTF < 60’:
Foram realizadas, em nove pacientes, as seguintes ressecções:
diafragma, em quatro casos; da veia cava inferior, em dois casos; da supra
renal direita, em um caso; e a retirada parcial sem reconstrução da veia cava
inferior, em quatro casos.
Grupo EVTF ≥ 60’::
Foram realizadas, em três pacientes, as seguintes ressecções: veia
cava inferior, em dois casos; e retirada parcial sem reconstrução da veia
cava inferior, em um caso.
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Grupo EVT HIPOT:
Foram realizadas, em 13 pacientes, as seguintes ressecções:
diafragma, em três casos; da veia cava inferior, em seis casos; do reto, em
dois casos; da veia porta, em dois casos; de parte do pericárdio, em um
caso; de intestino delgado, em dois casos; e retirada parcial sem
reconstrução da veia cava inferior, em um caso.
Transfusões de sangue e plasma
O

grupo

EVTFHIPOT apresentou

maior

número

de

unidades

transfundidas, quando comparado ao grupo EVTF< 60’. (gráficos 6 e 7)

18,0

95% CI Bolsas de Sangue

16,0
14,0

EVTF<60’ x EVTF ≥ 60’ - p = 0,2
EVTFHIPOT x EVTF<60’ - p = 0,009*
EVTFHIPOT x EVTF ≥ 60 - p = 0,9
* p < 0,05

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
N=

34

19

28

EVF<60min.

EVF>60min.

Hiportermia

Grupo

Gráfico 6 – Número de unidades de sangue – Valores médios e desvio
padrão (teste de Kruskal Wallis)
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95% CI Plasma

20,0

10,0

EVTF<60’ x EVTF ≥ 60’ - p = 0,1
EVTFHIPOT x EVTF<60’ - p = 0,001*
EVTFHIPOT x EVTF ≥ 60 - p = 0,9
* p < 0,05
0,0

-10,0
N=

28

15

25

EVF<60min.

EVF>60min.

Hiportermia

Grupo

Gráfico 7 – Número de unidades de transfusão de plasma – Valores
médios e desvio padrão (teste de Kruskal Wallis)

5.2.7. Complicações Intra-operatórias

Não foi evidenciada diferença estatística entre os grupos.
Grupo EVTF < 60’:
Não ocorreram complicações intra-operatórias neste grupo.
Grupo EVTF ≥ 60’::
Em um caso do grupo EVTF

≥ 60’,

o qual foi submetido à operação por

hemangioma gigante (duração da EVTF = 120 minutos), apresentou
sangramento importante após a reperfusão do parênquima remanescente.
Este recebeu 44 unidades de sangue e 50 de plasma. A hemostasia foi
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realizada através de compressão da zona de ressecção, e do aumento da
temperatura corporal através de lavagem peritoneal com soro fisiológico
aquecido. Este paciente permaneceu internado por 32 dias recebendo alta
com fístula biliar. (caso 10, Anexo B):
Grupo EVT HIPOT:
Em um caso do grupo EVTF

HIPOT,

a circulação extra corpórea foi

interrompida devido à hemomediastino e ao extravasamento de sangue para
a cavidade pleural. Esta complicação se deu devido ao mau posicionamento
do cateter da veia jugular esquerda. Contudo, após realização de drenagem
pleural esquerda, a ressecção pôde ser concluída sem maiores problemas,
sendo o pós-operatório desta paciente sem complicações. (caso 7, Anexo
C):
Em outro caso deste grupo, ocorreu hemorragia maciça após a
reperfusão do fígado. Este paciente recebeu 42 unidades de sangue e 39 de
plasma. Novamente, foram tentadas as mesmas manobras do caso já
descrito no grupo EVTF

≥ 60’,

mas, ainda assim, o sangramento não cessou,

sendo necessário o empacotamento do fígado remanescente com
compressas e o fechamento da cavidade abdominal. Este paciente foi reoperado três dias após, sendo retiradas as compressas sem novo
sangramento e com boa evolução pós-operatória. (caso 8, Anexo C):
Um terceiro caso deste grupo apresentou hemorragia maciça após a
reperfusão do fígado, após hepatectomia esquerda alargada aos segmentos
5 e 8, e ressecção parcial do segmento 7 por metástases sincrônicas de
tumor colorretal. Esta paciente recebeu 42 unidades de sangue e 30 de
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plasma. Foram realizadas manobras para conter a hemorragia, como
compressão da zona de ressecção e aumento da temperatura corporal
através de lavagem peritoneal com soro fisiológico aquecido. Ainda assim, o
sangramento não cessou, sendo necessário o empacotamento do fígado
remanescente com compressas. Mesmo após esta manobra, a paciente
manteve-se em choque hemorrágico, falecendo 48 horas após o
procedimento. (caso 28, Anexo C):

Tabela 3 - Características clínicas principais do pré-operatório

Caracteristica

EVTF < 60

EVTF < 60

EVTF ≥ 60

EVTF

EVTF

EVTF

vs.

vs.

vs.

< 60 min.

≥ 60 min.

Hipotermia

EVTF ≥ 60

EVTF

EVTF

34 casos

19 casos

28 casos

Hipotermia

Hipotermia

p valor

p valor

p valor
-3 *

-3 *

<10

-3 *

< 10

Duração da EVTF (min)

41 ± 11

74 ± 17

101 ± 19

CEC (n, (%))

4 (12%)

3 (16%)

28 (100%)

0,7

Segmentos ressecados (n)

4 ± 1,8

4.6 ± 1,4

5,2 ± 1,4

0,6

0,01 *
-3 *

Reconstrução Vascular (n, (%))

<10

<10

< 10

-3 *

0,6
0,03 *

2 (6%)

3 (16%)

13 (46%)

0,3

1052 ± 997

1316 ± 1209

1418 ± 1583

> 0,9

0,8

> 0,9

8 (23%)

5 (26%)

8 (29%)

> 0,9

0,6

> 0,9

Ressecção de outras estruturas (n, (%))

9 (26%)

3 (16%)

13 (46%)

0,5

0,1

0,03 *

Transfusão de sangue (n unidades)

4,7 ± 3,9

9,3 ± 10,3

11,3 ± 10,6

0,2

0,009 *

0,9

Transfusão d e Plasma (n unidades)

2,3 ± 4,4

8,3 ± 13

11,3 ± 9,2

0,1

0,001 *

0,9

0

1 (5%)

3 (11%)

0,4

0,09

0,6

Peso da peça (g)
Ressec. assoc. fígado remanescente (n,

<10

-3 *

(%))

* p < 0,05
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Complicações intra -operatórias
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Tabela 4 − Reconstruções vasculares
No

Nome

Grupo

7

ER

EVTF < 60’

17

IO

EVTF < 60’

1

YL

EVTF ≥ 60’

2

SP

EVTF ≥ 60’

15

DT

EVTF ≥ 60’

1

JPF

EVTF hipot

3

ACL

EVTF hipot

4

MB

EVTF hipot

6

AC

EVTF hipot

7

PG

EVTF hipot

9

AM

EVTF hipot

10

NF

EVTF hipot

13

MP

EVTF hipot

16

RB

EVTF hipot

24

CS

EVTF hipot

25

PA

EVTF hipot

26

JCF

EVTF hipot

27

JV

EVTF hipot

Tipo de
Reconstrução
veia cava inferior
(PTFE)
veia cava inferior
(PTFE)
veia cava inferior
(PTFE)
veia cava inferior
(PTFE)
reimplante da veia
hepática direita
reimplante da veia
hepática direita
ramo portal post –
tronco v. porta
veia cava inferior
(PTFE)
reimplante da veia
hepática esquerda
reimplante da veia
hepática direita
reimplante da veia
hepática direita
veia cava inferior
(PTFE)
reimplante da veia
hepática esq.
reimplante da veia
hepática esquerda
reimplante da veia
hepática esquerda
veia cava inferior
(PTFE)
veia cava inferior
(PTFE)
reimplante da veia
hepática esq.
veia cava inferior
(PTFE)
veia porta
veia cava inferior
(PTFE)

Tumor primitivo
Colangiocarcinoma
Colangiocarcinoma
Colangiocarcinoma
Leiomiossarcoma de
VCI

Hepatocarcinoma
Metástase
colorretal
Tumor de Klatskin

Tipo de hepatectomia

Direita + seg 1 e 4
Ressecção seg 1
Direita + seg 1 e 4
Esquerda + seg 1
Esquerda + seg 1, 5 e 8
Esquerda + seg 1, 7 e 8
Esquerda + seg 1, 5 e 8

Metástase
colorretal
Metástase
colorretal
Metástase
colorretal
Metástase
colorretal

Esquerda + seg 1, 5 e 8

Metástase
colorretal

Direita + seg 1 e 4

Colangiocarcinoma
Colangiocarcinoma

Direita + seg 1
Direita + seg 1 e 4
Seg 2, 3, 6, 7 e 8

Direita + seg 1 e 4
Direita + seg 1 e 4

Metástase
colorretal

Seg 1 e 4

Metástase
colorretal

Seg 1 e 4

Metástase
colorretal

Seg 1 e 4

Colangiocarcinoma

Direita + seg 1
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5.3.

Os

Avaliação de Parâmetros no Pós-operatório

resultados

dos

parâmetros

analisados

no

pós-operatório

estão

apresentados nas tabelas 5 e 6.

5.3.1. Exames Laboratoriais (Tabela 5)

A comparação entre os grupos EVTF<

60’

e EVTF≥

60’

demonstrou que os

valores máximos de bilirrubinas e os valores máximos de ASAT foram maiores no
grupo EVTF ≥ 60’ (gráfico 8).
A comparação entre os grupos EVTF

< 60’

e EVTF

HIPOT

não demonstrou

diferença estatística.
A comparação entre os grupos EVTF

≥ 60’

e EVTF

HIPOT

demonstrou valores

máximos de ASAT (gráfico 8), ALAT (gráfico 9), bilirrubinas (gráfico 10) e creatinina
(gráfico 11) maiores no grupo EVTF ≥ 60’ .
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95% CI asat_max

3000,0

2000,0

EVTF<60’ x EVTF ≥ 60’ - p = 0,02*
EVTFHIPOT x EVTF<60’ - p = 0,06
EVTFHIPOT x EVTF ≥ 60 - p < 0,0001*
* p < 0,05
1000,0

0,0
N=

34

19

27

EVF<60min.

EVF>60min.

Hipotermia

Grupo

Gráfico 8 – Valores de ASAT – Valores médios e desvio padrão
(teste de Kruskal Wallis)

1600,0
1400,0

95% CI alat_max

1200,0

EVTF<60’ x EVTF ≥ 60’ - p = 0,7
EVTFHIPOT x EVTF<60’ - p = 0,07
EVTFHIPOT x EVTF ≥ 60 - p = 0,006*
* p < 0,05

1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
N=

34

19

27

EVF<60min.

EVF>60min.

Hipotermia

Grupo

Gráfico 9 – Valores de ALAT – Valores médios e desvio padrão
(teste de Kruskal Wallis)
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18,0

95% CI Bilirrubinas (mg/dl)

16,0
14,0

EVTF<60’ x EVTF ≥ 60’ - p = 0,005*
EVTFHIPOT x EVTF<60’ - p = 0,09
EVTFHIPOT x EVTF ≥ 60 - p = 0,03*
* p < 0,05

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
N=

34

19

27

EVF<60min.

EVF>60min.

Hipotermia

Grupo

Gráfico 10 – Valores das bilirrubinas totais – Valores médios e desvio padrão
(teste de Kruskal Wallis)

3,0
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Gráfico 11 – Valores da creatinina – Valores médios e desvio padrão
(teste de Kruskal Wallis)
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5.3.2. Número de Complicações por Paciente

O número de complicações por paciente foi maior no grupo EVTF

≥ 60’,

quando

comparado aos grupos EVTF < 60’ e EVTF HIPOT. (gráfico 12)
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95% CI N° complicações por paciente
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EVTFHIPOT x EVTF<60’ - p = 0,5
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* p < 0,05

2,0

1,5

1,0

,5
0,0
N=

34

19

28

EVF<60min.

EVF>60min.

Hipotermia

Grupo

Gráfico 12 – Número de complicações por paciente – Valores médios e desvio
padrão (teste de Kruskal Wallis)
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Encefalopatia hepática
A encefalopatia acometeu maior número de pacientes do grupo EVTF≥
quando comparado ao grupo EVTF<

60’,

60’,

sendo esta diferença estatisticamente

significante.
Ascite
A presença de ascite foi maior no grupo EVTF≥
grupo EVTF<

60’.

60’,

quando comparado ao

Também no grupo EVTFHIPOT, a ocorrência de ascite no pós-

operatório foi maior que a do grupo EVTF< 60’.
Insuficiência hepato-celular
No grupo EVTF

HIPOT,

verificou-se menor número de pacientes com

insuficiência hepática do que no grupo EVTF≥ 60’, e número semelhante ao do grupo
EVTF< 60’.
Fístula biliar
Não foi evidenciada diferença estatística entre os grupos
Complicações respiratórias
Não foi evidenciada diferença estatística entre os grupos
Infecção
No grupo EVTFHIPOT, verificou-se menor número de pacientes com infecção do
que no grupo EVTF≥ 60’, e número semelhante ao do grupo EVTF< 60’.
Insuficiência renal
No grupo EVTFHIPOT, observou-se menor número de pacientes com
Insuficiência renal do que no grupo EVTF≥
EVTF< 60’.

60’,

e número semelhante ao do grupo
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Re-operações
Não foi evidenciada diferença estatística entre os grupos
Mortalidade hospitalar
Não foi evidenciada diferença estatística entre os grupos
Grupo EVTF < 60’:
Neste grupo, houve um óbito em paciente, no qual foi realizada hepatectomia
direita extendida ao segmento 4 e 1, com EVTF de 57 minutos por metástases
colorretais. Desenvolveu insuficiência hepato-celular no pós-operatório, com ascite
infectada e insuficiência renal, falecendo no 38°dia de internação. (caso 22, Anexo
A)
Grupo EVTF ≥ 60’::
Neste grupo, ocorreram dois óbitos (caso 11 e 13, Anexo B): o primeiro
realizou a ressecção de hemangioma gigante, com EVTF de 60 minutos e, no 6° dia
de pós-operatório, foi necessária extensa ressecção de delgado por necrose
intestinal maciça, sem evidência de trombose dos vasos intestinais ou da veia porta.
Este paciente faleceu após a cirurgia, em decorrência de falência de múltiplos
órgãos e sistemas. O segundo paciente, com EVTF de 65 minutos, faleceu 12 dias
após hepatectomia direita para ressecção de recidiva de colangiocarcinoma,
decorrente de sepsis.
Grupo EVT HIPOT:
Ocorreram dois casos de óbito neste grupo (caso 26 e 28, Anexo C). O
primeiro refere-se a paciente previamente operado de hepatectomia direita por
metástases colorretais. Este paciente foi submetido à ressecção dos segmentos 1 e
4, bem como primeira porção do duodeno, veia cava retro hepática e veia porta.
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Recebeu 11 unidades de sangue e 4 de plasma. No sétimo dia de pós-operatório,
desenvolveu

choque

séptico,

sendo

submetido

à

nova

laparotomia,

com

hemoperitonio sem foco de sangramento aparente. O paciente faleceu após a
laparotomia e, na autopsia, observou-se foco infeccioso no porth – cath, o qual,
provavelmente, gerou o quadro séptico.
Em outro caso deste grupo, ocorreu hemorragia maciça, vindo a paciente a
falecer devido ao quadro hemorrágico.

5.3.3. Tempo de Internação em UTI

O tempo de internação em UTI foi menor no grupo EVTF< 60’ do que no grupo
EVTF≥60’. (gráfico 13)
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95% CI-Tempo de Internação UTI (Dias)
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Gráfico 13 – Tempo de internação em UTI – Valores médios e desvio padrão
(teste de Kruskal Wallis)

5.3.4. Duração da Hospitalização

O tempo de hospitalização foi menor no grupo EVTF < 60’, quando comparado
com o grupo EVTF HIPOT, e semelhante ao grupo EVTF ≥ 60’.(gráfico 14)
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95% CI - Duração da Hospitalização (dias)
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Gráfico 14 – Duração da hospitalização – Valores médios e desvio padrão
(teste de Kruskal Wallis)

Tabela 5 – Exames de função hepática e renal no pós-operatório

EVTF < 60

EVTF < 60

EVTF ≥ 60

EVTF

EVTF

EVTF

vs.

vs.

vs.

< 60 min.

≥ 60 min.

Hipotermia

EVTF ≥ 60

EVTF

EVTF

34 casos

19 casos

28 casos

Hipotermia

Hipotermia

p valor

p valor

p valor
-3 *

988 + 798

1583 + 984

535 + 361

0,02 *

0,06

< 10

Valor máximo de ALAT (IU/L)

844 + 733

1082 + 842

436 + 427

0,7

0,07

0,006 *

TP mínimo(% do normal)

34 + 12

31 + 17

33 + 11

> 0,9

> 0,9

> 0,9

Valor máximo de bilirrubina (mg/dL)

5,5 + 7,8

12,8 + 11,8

6,5 + 2,5

0,005 *

0,9

0,03 *

Valor máximo de creatinina (mg/dL)

1,3 + 1

2,3 + 2,3

1,2 + 0,7

0,2

0,9

0,04 *

* p < 0,05

ASAT, aspartato aminotransferase; ALAT, alanina aminotransferase
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Valor máximo deASAT (IU/L)

Tabela 6 - Complicações pós-operatórias. Permanência hospitalar e Mortalidade
EVTF < 60

EVTF < 60

EVTF ≥ 60

vs.

vs.

EVTF

EVTF

EVTF

vs.

< 60 min.

≥ 60 min.

Hipotermia

EVTF ≥ 60

19 casos

28 casos

34 casos

p valor

EVTF

EVTF

Hipotermia

Hipotermia

p valor

p valor

0,7 + 1

2,3 + 2

1,2 + 1

< 10

-3 *

0,5

0,02 *

Encefalopatia (n casos (%))

0

4 (21%)

1 (4%)

0,01 *

0,5

0,1

Ascite (n casos (%))

3 (9%)

9 (47%)

8 (29%)

0,004 *

0,05 *

0,2

Insuficiência Hepática (n casos (%))

2 (6%)

7 (37%)

5 (18%)

0,008 *

0,2

0,1

Fistula Biliar (n casos (%))

4 (12%)

6 (32%)

4 (14%)

0,1

> 0,9

0,3

Complicações respiratórias (n casos (%))

3 (9%)

4 (21%)

4 (14%)

0,4

0,7

0,7

Infecção (n casos (%))

5 (15%)

7 (37%)

2 (7%)

0,09

0,4

0,02 *

Insuficiência renal (n casos (%))

4 (12%)

5 (26%)

1 (4%)

0,2

0,4

0,03 *

Re-operação (n casos (%))

3 (9%)

3 (16%)

4 (14%)

0,6

0,7

> 0,9

Morbidade global (n casos (%))

13 (38%)

15 (79%)

16 (57%)

0,004*

0,1

0,1

Mortalidade hospitalar (n casos (%))

1 (3%)

2 (11%)

2 (7%)

0,3

0,6

> 0,9

Tempo de internação em UTI dias)
(

3 + 3,2

6,84 + 5

4,8 + 3,6

0,006 *

0,2

0,3

Duração da hospitalização (dias)

17,2 + 9,8

23,1 + 11,7

24,5 + 16,1

0,4

0,04 *

0,9
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* p < 0,05
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Número de complicações por paciente
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5.4.

Fatores Preditivos de EVTF ≥ 60’

5.4.1. Análise Univariada

A análise univariada que agrupou os pacientes em dois grupos (EVTF
< 60 min. e todos os pacientes com EVTF ≥ 60 min) (EVTF ≥ 60 min e grupo
EVTF Hipotermia) revelou os seguintes fatores associados a EVTF ≥ 60 min:


Diâmetro máximo do tumor (p = 0,002),



Necessidade de embolização da veia porta no pré-operatório (p =
0,01),



Número de segmentos a serem ressecados (p = 0,02),



Reconstrução vascular, planejada no pré-operatório (p < 10-4),



Valor de Gama GT no pré-operatório (p = 0,003).

Não se observou, do ponto de vista estatístico, influência:


Da idade (p = 0,5),



Do número de nódulos (p = 0,8),



Do índice de verde de indocianina ICG-R15 (p = 0,7),



Dos valores pré-operatórios do tempo de protrombina (p = 0,8),



Dos valores pré-operatórios das bilirrubinas (p = 0,09),



Dos valores pré-operatórios das transaminases (ASAT (p = 0,06),
ALAT (p = 0,06)).
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5.4.2. Análise Multivariada

O modelo de regressão logística demonstrou que a EVTF ≥ 60 min
está associada a 3 variáveis independentes (fatores preditivos de EVTF ≥ 60
min) :


Diâmetro Máximo da lesão (p = 0,011; OR = 1,02; 95% CI: 1,01 1,04),



Necessidade de embolização portal no pré-operatório (p = 0,004;
OR = 10,97; 95% CI: 2,1 -56,5),



Reconstrução vascular planejada no pré-operatório (p = 0,001; OR
= 16.8; 95% CI: 3,5 - 83,2).

A representação preditiva do diâmetro do tumor, analisada com o
auxilio da Curva Roc, demonstrou que tumores de diâmetro igual ou superior
a 72,5 mm seriam indicativos de EVTF ≥ 60 min. Este valor é adequado para
esta avaliação, visto que a área sob a curva está entre 0,5 e 1; como neste
caso 0,702.
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ROC Curve
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Gráfico 15 – Curva Roc realizada com base nos diâmetros dos tumores
dos pacientes operados nos três grupos – área sob a
curva 0,702 e ponto de corte 72,5 mm

6. DISCUSSÃO

74
6. DISCUSSÃO

A exclusão vascular total do fígado (EVTF) tem sido utilizada para as
ressecções hepáticas na tentativa de minimizar a perda sanguínea intraoperatória (Heaney et al., 1966; Huguet et al., 1978; Bismuth et al., 1989), e
tem sido, comumente, empregada para tumores próximos da, ou envolvendo
a, veia cava retro-hepática, ou ainda a confluência das veias hepáticas, para
prevenir o risco de embolia gasosa e/ou de hemorragia, as quais possuem
impacto, a curto prazo, no prognóstico dos pacientes (Makuuchi et al., 1989;
Nagorney et al., 1989; Jamieson et al.,1992) e, a longo prazo, nos pacientes
com câncer no fígado (Stephenson et al., 1988; Yamamoto et al., 1994).
Contudo, a isquemia induzida pela EVTF, a sua duração, e os
fenômenos conseqüentes à reperfusão pós-isquemia, representam as
maiores desvantagens do método (Torzilli et al., 2001). Por estes motivos,
sua aplicação é limitada. Isto justifica os números desta série, na qual os 81
pacientes submetidos a EVTF, e avaliados, representam apenas 6% do total
de ressecções hepáticas realizadas no Hospital Paul Brousse durante o
mesmo período. A análise da literatura também refere casuísticas pequenas
semelhantes com a aplicação de EVTF, em 3% a 11% dos casos (Grazi et
al., 1997; Berney et al., 1998).
Como pode ser observado na tabela 1, a qual mostra as
características dos pacientes no pré-operatório, os casos operados

75
6. DISCUSSÃO

apresentavam lesões bastante avançadas, além de terem sido submetidos,
em sua grande maioria (67%), à quimioterapia neo-adjuvante. Estas
características, que conferem maior complexidade aos pacientes estudados,
provavelmente, contribuíram para a necessidade da utilização da EVTF.
Como já mencionado, a duração da isquemia hepática também pode
determinar lesões no fígado operado.
Vários estudos demonstram que a isquemia hepática de até 60
minutos determina conseqüências, ou lesões, do parênquima hepático de
pequena monta, reversíveis, não acarretando maiores problemas no trans ou
pós-operatório. (Bismuth et al., 1989; Habib et al., 1994; Emond et al., 1996;
Grazi et al., 1997; Evans et al., 1998; So et al., 1999) Entretanto, nem todos
os autores aceitam este parâmetro temporal (Huguet et al., 1978,1992 e
1994; Delva et al., 1989; Terblanche et al., 1991 ; Hannoun et al., 1993).
Segundo estes últimos autores, a duração da EVTF que o fígado
saudável conseguiria tolerar variaria entre 60 e 120 minutos, havendo,
portanto, justificativa para que estes autores adotassem tempo superior a 60
minutos para isquemia hepática (Huguet et al., 1978, 1992 e 1994; Delva et
al., 1989; Terblanche et al., 1991 ; Hannoun et al., 1993).
O limite de 60 minutos, menor do que o adotado por alguns autores,
(Huguet et al., 1978, 1992 e 1994; Terblanche et al., 1991 ; Hannoun et al.,
1993) foi o utilizado neste estudo, pois a maioria do pacientes 54/81 (67%)
recebeu quimioterapia pré-operatória (tabela 1), o que sabidamente é
considerado como um fator de risco para a insuficiência hepato-celular no
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pós-operatório de hepatectomias (Didolkar et al., 1989; Elias et al., 1995b;
Rubbia-Brandt et al.,2004).
Desta forma, quando comparados os índices de insuficiência hepatocelular no pós-operatório, no grupo EVTF<60 e no grupo EVTF≥60, estes
índices foram maiores no grupo com maior tempo de isquemia (p= 0,008),
confirmando as assertivas assinaladas, e o motivo da adoção deste limite
máximo.
Algumas ressecções hepáticas, apesar de tecnicamente factíveis,
requerem períodos longos de EVTF, maiores mesmo do que uma hora, quer
para realização da secção do parênquima hepático, quer para realização da
reconstrução vascular necessária.
A utilização de hipotermia, empregada habitualmente para a
preservação de órgãos a serem transplantados, passou a ser uma forma de
também poder contornar o problema das lesões hepáticas, conseqüentes a
longos períodos de isquemia. Nestes casos, a perfusão de solução
hipotérmica foi proposta por vários autores com este sentido, ou seja, de
prolongar o tempo de isquemia em algumas horas, diminuindo, com esta
manobra, o risco de insuficiência hepato-celular no pós-operatório (Raffucci
et al., 1953; Longmire et al., 1961; Fortner et al., 1971 e 1974; Pichlmayr et
al., 1990; Hannoun et al., 1991 e 1996; Takeuchi et al., 1992; Yamanaka et
al., 1995; Kim et al., 1994 e 2004; Oldhafer et al., 2000; Lodge et al., 2000;
Hemming et al., 2002; Azoulay et al., 2005).
Foi assim que, no grupo EVTFHIPOT, a exclusão vascular durou mais
de 90 minutos em 22/28 casos (78%), e foi estatisticamente maior quando
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comparada aos dois outros grupos (<0,001) (tabela 3). Sabe-se que a
hipotermia reduz as lesões conseqüentes à isquemia celular, pela
diminuição do metabolismo celular e pelo retardo do processo de
degradação das enzimas intracelulares (Bigelow et al., 1950; Wynn et al.,
1956; Rink et al., 1956).
Contudo, alguns autores descrevem que a hipotermia seria a causa
de lesão endotelial nos fígados transplantados (Caldwell-Kenkel et al., 1989;
McKeown et al.,1988; Ikeda et al., 1992). Deve-se considerar, no entanto,
que estes órgãos são mantidos a uma temperatura de 4 °C e,
provavelmente, seria um valor muito baixo, o qual poderia lesar o endotélio
sinusoidal.
Sabe-se que, a cada queda de 10 °C na temperatura do tecido
hepático, alguns sistemas enzimáticos demonstram diminuição de 1,5 a 2
vezes na sua atividade (Belzer, 1988).
Quando medida a temperatura tecidual do grupo EVTFHIPOT,
observou-se uma temperatura média de 16 °C (13 °C – 21 °C), valor este
maior do que aquele verificado nos fígados transplantados. Este valor,
porém, é menor do que aquele verificado na queda espontânea da
temperatura – média de 31.5 °C (30.9 °C - 33.5 °C) – durante a EVTF sem
perfusão hipotérmica (Huguet, 1978). Poder-se-ia inferir, desta forma, que,
embora não tendo sido dosados os marcadores biológicos de integridade do
endotélio sinusoidal (xantina oxidase e o ácido hialurônico) (Jarasch et al.,
1986; Fraser et al., 1985), nem tendo sido realizadas biópsias pós
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reperfusão, esta temperatura permitiria, como de fato permitiu, mais tempo
de isquemia sem os danos da hipotermia severa dos fígados transplantados.
Além disso, a hipotermia hepática pode ainda diminuir os níveis
séricos dos mediadores, como tromboxana, leucotrienos, e fator de ativação
plaquetária, os quais induzem a ativação e a aderência dos leucócitos nas
células endoteliais dos sinusóides hepáticos (Mochida et al., 1990; Rymsa et
al., 1990). Desta forma, pode diminuir as lesões de reperfusão, já que o
líquido de perfusão hipotérmico lava os vasos congestos do fígado, retirando
da circulação, antes da reperfusão, os leucócitos ativados que seriam os
responsáveis por boa parte das lesões pós-reperfusão (Takeuchi et al.,
1997; Kato et al., 2002).
A hipotermia hepática com perfusão contínua do líquido de
preservação gelado pode induzir, caso extravase para a cavidade
abdominal, hipotermia corpórea com risco de alterações da coagulação e
risco de alterações hemodinâmicas.
A prevenção da hipotermia corporal pode ser conseguida com a
colocação de sonda de drenagem no orifício aberto na veia cava inferior
infra-hepática, para coletar, desse modo, a solução de preservação fria. Esta
tática, adotada neste estudo, evitou que os pacientes evoluíssem com
alterações hemodinâmicas (Takeuchi et al., 1997) e também da coagulação
(Gubler et al., 1994), o que provavelmente contribuiu para diminuir as
complicações intra-operatórias.
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A EVTF, pelo pinçamento da veia cava inferior e da veia porta, além
da possível lesão hepática, pode levar à deterioração da função renal,
instabilidade hemodinâmica e congestão esplâncnica. Portanto, há a
necessidade de prevenir estas eventuais complicações.
A circulação extra corpórea (CEC) empregada na EVTF atinge este
triplo objetivo de proteger os rins, diminuir a congestão esplâncnica, e evitar
a instabilidade hemodinâmica. Estes efeitos podem ser comprovados, neste
estudo, pelos menores valores de creatinina pós-operatória, observados no
grupo EVTFHIPOT (0,03) (tabela 5), os quais, muito provavelmente, foram
conseqüentes à utilização sistemática da CEC, como já demonstrado em
casos de transplantes hepáticos (Shaw et al., 1984).
Deve-se salientar que as técnicas de EVTF sem o pinçamento da veia
cava (Elias et al., 1995a; Cherqui et al., 1999), associado à perfusão de
solução hipotérmica in situ do fígado, podem obviar a necessidade de
utilização da CEC e os seus eventuais riscos e complicações (Budd et al.,
2001; Kaiho et al., 2003; Kim et al., 2004).
Há necessidade, porém, de referir que esta técnica não somente não
é factível em grande parte dos casos, devido à localização dos tumores,
como

também

não

atua

sobre

a

congestão

esplâncnica,

cujas

conseqüências são consideradas importantes na gênese das lesões de
isquemia e reperfusão do fígado (Liu et al., 1996; Arai et al., 2001; SerracinoInglott et al., 2001; Cruz Jr, 2002 e 2003).
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6.1.

Análise dos Resultados das Variáveis Estudadas no Pré-

operatório

As características clínicas (Tabela 1) e laboratoriais (Tabela 2)
observadas nos três grupos de pacientes foram semelhantes. Assinala-se
que os valores da GGT, o número de pacientes com embolização portal, o
diâmetro do tumor, o planejamento de reconstrução vascular, e o número de
segmentos hepáticos a serem ressecados foi maior no grupo EVTFHIPOT, o
que reflete a maior complexidade destes pacientes.

6.2.

Análise dos Resultados das Variáveis Estudadas no Intra-

operatório

Estudando as variáveis analisadas no intra-operatório, chama atenção
a reconstrução vascular.
Esta foi planejada no pré-operatório em 27 casos, e de fato realizada
em 18 (tabelas 1 e 3). Isto, provavelmente, se deveu à discrepância entre os
achados da imagenologia pré-operatória e os achados intra-operatórios, o
que é previsível. Também contribuiu para esta discrepância a realização do
estudo ultrassonográfico intra-operatório empregado para orientar a
ressecção hepática, bem como estadiar os pacientes. Sua utilização
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contribuiu para, em vários casos, evitar lesão vascular e a necessidade,
então, de reconstrução.
Salienta-se, ainda, que o emprego do ultrassom intra-operatório
permitiu que, nos casos em que havia índices de comprometimento ou
envolvimento tumoral das três veias hepáticas, houvesse uma análise com
maior acurácia a ressecabilidade, e que estes pacientes, teoricamente com
tumores irressecáveis, pudessem ter o seu tumor retirado sem reconstrução
vascular (Hemming et al., 2002).
Além deste fato, analisa-se, ainda, que em sete casos foi realizada
ressecção das três veias hepáticas; em outros seis casos foi realizada
substituição da veia cava retro hepática; e em um outro caso a combinação
destas duas técnicas, demonstrando (Lodge et al., 2000; Hemming et al.,
2002) a complexidade das reconstruções vasculares nesta série, o que
muito provavelmente justifica a necessidade do uso da solução de perfusão
hipotérmica, devido ao longo tempo de EVTF.
Deve-se ainda analisar a necessidade e a quantidade de transfusões
de sangue e de plasma. Esta foi maior, em número absoluto, no grupo
EVTFHIPOT, porém sem significância estatística, quando comparado ao grupo
EVTF>60. No entanto, deve-se ressaltar que os pacientes do grupo EVTFHIPOT
eram, comprovadamente, mais complexos do que aqueles dos outros grupos
(Tabela 1 e 2). Ressalta-se, ainda, que foi realizado maior número de
ressecções de outras estruturas neste grupo (p = 0,03), o que, sem dúvida,
aumenta a complexidade do procedimento cirúrgico e, portanto, o risco de
sangramentos. Contudo, observou-se heterogeneidade do grupo EVTFHIPOT
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quanto ao número de transfusões, variando de 0 a 44 unidades de sangue e
de 0 a 50 de plasma (anexo D e E), com média de 11,3 + 10,6 e 11,3 + 9,2,
respectivamente, valores estes altos em relação aos assinalados na
literatura, na qual Lodge, em 2000, refere uma média de 8 unidades de
sangue, e Hemming, em 2002, cerca de 4 unidades.
Entretanto, ressalta-se que apenas 9 pacientes receberam mais do
que 10 bolsas de sangue, sendo que 5 receberam entre 10 e 20 unidades, e
apenas 4 mais do que 20 unidades. (anexo D)

6.3.

Análise dos Resultados das Variáveis Estudadas no Pós-

operatório

Ao se comparar, no pós-operatório, os valores referentes às
transaminases, bilirrubina e creatinina, em relação aos três grupos
estudados, o grupo EVTFHIPOT apresentou valores similares ao grupo
EVTF<60, e menos elevados estatisticamente que os do grupo EVTF≥60,
(tabela 4). Desta forma, pacientes mais complexos do ponto de vista
cirúrgico comportaram-se melhor ou pelo menos igual aos pacientes dos
outros grupos. Muito provavelmente isto ocorreu em função do efeito
protetor da hipotermia, exceção feita a creatinina, cujos efeitos são
conseqüentes à aplicação da CEC. Estes dados são corroborados por
outros autores que utilizaram a hipotermia (Fortner et al., 1974; Pichlmayr et
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al., 1990; Hannoun et al., 1991 e 1996; Takeuchi et al., 1992; Yamanaka et
al., 1993 e 1995; Kim et al., 1994 e 2004; Oldhafer et al., 2000; Lodge et al.,
2000; Hemming et al., 2002; Azoulay et al., 2005).
Em relação as demais complicações pós-operatórias, como infecção e
insuficiência hepato-celular, pôde-se observar que foi registrado menor
número de casos de infecção nos pacientes submetidos à hipotermia,
quando comparados aos dois outros grupos, sendo esta diferença
significante em relação ao grupo EVTF≥60. Chama a atenção, também, que
os índices de insuficiência hepato-celular no grupo EVTFHIPOT foram
menores em número absoluto, apesar de não haver diferença estatística
(Tabela 5). No entanto, houve diferença estatística entre o grupo EVTF<60 e
o grupo EVTF≥60, o que evidencia, muito provavelmente, o papel deletério da
isquemia hepática, reforçando a necessidade de hipotermia na tentativa de
diminuir estes efeitos deletérios.
Apesar de não se observar diferença estatística quanto à mortalidade
hospitalar, vale a pena ressaltar que, dos dois óbitos ocorridos no grupo
EVTFHIPOT, nenhum deles deu-se por insuficiência hepática no pósoperatório, diferentemente dos outros grupos.
Ao se analisar a morbidade da intervenção como um todo, observouse que esta foi semelhante para o grupo EVTF<60 e para o grupo EVTFHIPOT
(p = 0,1), evidenciando mais uma vez o benefício deste procedimento na
diminuição das complicações pós-operatórias, já que os pacientes do grupo
EVTF≥60 tiveram morbidade maior do que os dois outros grupos, apesar de
estatisticamente significante somente em relação ao grupo EVTF<60 (p =
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0,004). Os pacientes do grupo EVTFHIPOT apresentaram complicações mais
brandas, e isto pode ser observado quando, ao analisar a morbidade global
do método, retiramos a ascite das complicações, visto ser esta de fácil
tratamento e de baixa mortalidade. Observamos, com isto, morbidade muito
menor no grupo EVTFHIPOT em relação ao grupo EVTF≥60 (p = 0,01).
Quanto ao tempo de hospitalização, este foi similar entre os grupos
EVTF≥60 e EVTFHIPOT, mas relativamente elevado 24,5 + 16,1 e 23,1 + 11,7,
respectivamente. Este tempo é semelhante ao observado por outros autores
(Kumada et al., 1992; Habib et al., 1994; Wakabayashi et al., 1998; Berney
et al., 1998; Lodge et al., 2000) e traduz a complexidade destes pacientes,
bem como da cirurgia realizada.

6.4.

Considerações Finais

Este é o primeiro estudo que demonstra que a perfusão de solução
hipotérmica no fígado, durante hepatectomias, é seguida de melhor
tolerância à isquemia, melhor função hepática e, mais importante, número
significativamente menor de complicações por paciente, quando comparados
às clássicas ressecções com EVTF≥60.
Os resultados obtidos com a perfusão do fígado com solução
hipotérmica são comparáveis e, às vezes, melhores do que as ressecções
clássicas, mesmo quando comparadas às dos pacientes com EVTF<60
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minutos. O tamanho alargado do tumor, a embolização portal pré-operatório
e o planejamento de reconstrução vascular são preditivos de EVTF≥60
minutos.
A perfusão hipotérmica do fígado possui lugar importante dentre as
medidas de proteção contra as lesões de isquemia e de reperfusão
hepáticas. (Clavien et al., 2000 e 2003; Compagnon et al., 2002 e 2005;
Jaeschke et al., 2003).
Preconiza-se, no entanto, que nos casos em que as reconstruções
vasculares se fizerem necessárias, a perfusão hipotérmica do fígado deva
ser utilizada sistematicamente, e que nos casos em que outros fatores
preditivos de EVTF por 60 minutos, ou mais, ocorram, como no caso de
tumores grandes (maiores de 72,5 mm) e naqueles pacientes em que a
embolização portal no pré-operatório se fizer necessária, esta deve ser
considerada.
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1. A EVTF por mais de 60 minutos é melhor tolerada quando realizada em
associação com a hipotermia;

2. A morbidade, entendendo-se como número de complicações por
paciente, é significativamente menor na EVTF com hipotermia, em
relação à EVTF com duração igual ou maior a 60 minutos;

3. A utilização da embolização portal prévia, o diâmetro principal da lesão
(maior que 72,5 mm), e a necessidade de reconstrução vascular, são
fatores preditivos de EVTF igual ou maior do que 60 minutos, auxiliando
na opção pelo resfriamento hepático.
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ANEXO A − Pacientes do Grupo EVTF menor do que 60 minutos
No

Paciente

Sexo

Idade

Tumor primitivo

1

NM

F

56

Metástase colorretal

2

CB

M

59

Metástase colorretal

3

AMV

F

48

Metástase colorretal

4

RB

M

76

Metástase colorretal

5

DG

M

65

Metástase colorretal

6

AMIG

M

40

Metástase de TU Neuroendocrino

7

ER

F

62

Colangiocarcinoma

8

LP

M

64

Colangiocarcinoma

9

DM

M

30

Metástase de TU Neuroendocrino

10

MC

F

46

Metástase colorretal

11

MR

F

46

Metástase colorretal

12

AM

M

56

Colangiocarcinoma

13

JC

M

72

Hepatocarcinoma

14

PD

M

41

Angiosarcoma

15

KU

M

51

Hepatocarcinoma

16

FHS

F

55

Metástase colorretal

17

IO

F

56

Colangiocarcinoma

18

ML

F

49

Hepatocarcinoma

19

LG

F

75

Metástase colorretal

20

LB

M

70

Metástase colorretal

21

JK

M

36

Metástase colorretal

22

VG

M

51

Metástase colorretal

23

NM

F

50

Colangiocarcinoma

24

GR

M

56

Metástase colorretal

25

JPQ

M

56

Colangiocarcinoma

26

JP

M

58

Metástase colorretal

27

JPJ

M

62

Metástase colorretal

28

ND

M

16

Hepatocarcinoma

29

PN

M

70

Metástase colorretal

30

BM

M

52

Metástase colorretal

31

LR

M

58

Hepatocarcinoma

32

ES

F

29

Metástase de TU Neuroendocrino

33

AS

M

63

Metástase colorretal

34

NP

F

30

HNF
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ANEXO B − Pacientes do Grupo EVTF maior ou igual à 60 minutos

No

Paciente

Sexo

Idade

Tumor primitivo

1

YL

M

40

Colangiocarcinoma

2

SP

F

33

Leiomiossarcoma de VCI

3

GG

M

51

Metástase colorretal

4

SK

M

23

HNF

5

MM

M

42

Metástase colorretal

6

JC

F

45

Metástase de Cilindroma

7

PF

M

32

Metástase de TU Neuroendocrino

8

GT

M

47

Colangiocarcinoma

9

GH

F

68

Metástase de Câncer de Mama

10

MAS

M

50

Hemangioma

11

JB

F

49

Hemangioma

12

AV

M

45

Metástase colorretal

13

TS

F

65

Colangiocarcinoma

14

FP

M

62

Metástase colorretal

15

DT

M

44

Hepatocarcinoma

16

AP

F

53

Colangiocarcinoma

17

FS

M

47

Colangiocarcinoma

18

SM

F

48

Colangiocarcinoma

19

FP

M

51

Tumor de Klatskin
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ANEXO C − Pacientes do Grupo EVTF com resfriamento
No

Paciente

Sexo

Idade

Tumor primitivo

1

JPF

M

48

Metástase colorretal

2

MM

M

40

Metástase colorretal

3

ACL

F

40

Tumor de Klatskin

4

MB

M

67

Metástase colorretal

5

MJ

F

49

Angiomiolipoma

6

AC

M

65

Metástase colorretal

7

PG

M

67

Metástase colorretal

8

FR

M

35

Metástase de tumor renal

9

AM

F

78

Metástase colorretal

10

NF

F

44

Metástase colorretal

11

JB

F

66

Colangiocarcinoma

12

JD

F

63

Metástase colorretal

13

MP

F

59

Colangiocarcinoma

14

CC

F

51

Metástase colorretal

15

PB

M

68

Metástase de TU Neuroendocrino

16

RB

M

64

Colangiocarcinoma

17

SAK

M

32

Hepatocarcinoma

18

HB

F

45

Colangiocarcinoma

19

JG

M

37

Tumor de Klatskin

20

RP

M

61

Colangiocarcinoma

21

RS

F

67

Metástase colorretal

22

IT

M

44

Hepatocarcinoma

23

NB

M

71

Metástase colorretal

24

CS

F

56

Metástase colorretal

25

PA

M

45

Metástase colorretal

26

JCF

M

38

Metástase colorretal

27

JV

F

48

Colangiocarcinoma

28

MV

F

52

Metástase colorretal
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ANEXO D − Transfusões sanguíneas nos três grupos

Grupo
EVF<60min.
Bolsas
de
Sangue

0

n
%

1

n
%

2

n
%

3

n
%

4

n
%

5

n
%

6

n
%

7

n
%

8

n
%

9

n
%

10

EVF>60min.

2

10

14,7%

15,8%

7,1%

12,3%

1

1

2,9%

1,2%

2

2

1

5

5,9%

10,5%

3,6%

6,2%

6

1

1

8

17,6%

5,3%

3,6%

9,9%

7

2

9

20,6%

7,1%

11,1%

2

1

1

4

5,9%

5,3%

3,6%

4,9%

3

2

3

8

8,8%

10,5%

10,7%

9,9%

2

4

6

5,9%

14,3%

7,4%

2

2

1

5

5,9%

10,5%

3,6%

6,2%

1

2

1

4

2,9%

10,5%

3,6%

4,9%

n

1

3

4

5,3%

10,7%

4,9%

n
%

12

n
%

13

n
%

15

2

2

5,9%

10,5%

n
%

16

n
%

17

n
%

18

1

1

2,9%

5,3%

n
%

22

n
%

27

Total

n
%

1
1,2%
4
4,9%

1

1

3,6%

1,2%

1

1

3,6%

1,2%
2
2,5%

1

1

3,6%

1,2%

1

2
2,5%

1

1

3,6%

1,2%

n

%

1
3,6%

3,6%

n

n

1
1,2%

1

%
44

1
3,6%

5,3%

%
42

Total

3

%
11

Hiportermia

5

2

2

7,1%

2,5%

1

1

5,3%

1,2%

34

19

28

81

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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ANEXO E − Transfusões de Plasma nos três grupos

Grupo
Plasma

0
3
4
5
6
8
10
11
12
14
16
17
18
19
22
24
30
39
50

EVF<60min.

EVF>60min.

N

19

6

3

28

%

67,9%

40,0%

12,0%

41,2%

N

2

2

%

7,1%

2,9%

Total

N

2

2

2

6

%

7,1%

13,3%

8,0%

8,8%

N

1

%

3,6%

N

1

1

2

4

%

3,6%

6,7%

8,0%

5,9%

1
1,5%

N

1

3

7

11

%

3,6%

20,0%

28,0%

16,2%

N

1

1

%

4,0%

1,5%

N

1

1

%

4,0%

1,5%

N

2

2

%

8,0%

2,9%

N

1

1

2

%

3,6%

4,0%

2,9%

N

2

2

%

8,0%

2,9%

N

1

%

3,6%

1
1,5%

N

1

1

%

6,7%

1,5%

N

1

1

%

6,7%

1,5%

N

1

1

%

4,0%

1,5%

N

1

1

%

4,0%

1,5%

N

1

1

%

4,0%

1,5%

N

1

1

%

4,0%

1,5%

N

1

%
Total

Hiportermia

1

6,7%

1,5%

N

28

15

25

68

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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