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Resumo
Balzan, SMP. Avaliação de critério pós-operatório de insuficiência hepática como
fator prognóstico de mortalidade após hepatectomia: importância da alteração
combinada do tempo de protrombina e da bilirrubina sérica. Tese [doutorado].
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 83 p.

INTRODUÇÃO
A definição de insuficiência hepática pós-operatória (IHP) não é ainda
padronizada, dificultando a comparação de inovações em procedimentos
hepáticos e tornando complexo o uso de possíveis intervenções terapêuticas pósoperatórias em um momento adequado.

CASUÍSTICA E MÉTODOS
Entre 1998 e 2002, 775 resecções hepáticas eletivas, dos quais 531 (69%) por
doenças malignas e 464 (60%) consistindo em hepatectomias maiores, foram
incluídas de maneira prospectiva em um banco de dados. O parênquima hepático
não-tumoral foi anormal em 330 pacientes (43%) incluindo esteatose em mais que
30% dos hepatócitos em 107 (14%), fibrose sem cirrose em 237 (43%) e cirrose
em 94 (12%). Foi analisado o impacto sobre a mortalidade da ocorrência de
tempo de protrombina (TP) menor que 50% e bilirrubina total sérica (BT) maior
que 50 µmol/L (3 mg/dl) (critério 50-50) nos dias pós-operatórios (PO) 1, 3, 5 e 7.

RESULTADOS
A cinética pós-operatória do TP e da BT foram diferentes. O menor nível de TP foi
no primeiro dia pós-operatório (PO) e o pico de BT foi no terceiro dia PO. A
tendência ao retorno para valores pré-operatórios destes dois fatores bioquímicos
se firmou claramente no quinto DPO. A mortalidade operatória global foi de 3.4%
(26 pacientes), incluindo 21 (81%) casos com parênquima não-tumoral anormal e
iv

20 (77%) após uma hepatectomia maior. O índice de mortalidade foi maior em
pacientes com TP < 50% ou BT > 50 µmol/L (3 mg/dl) no pós-operatório. A
conjunção de TP < 50% e BT > 50 µmol/L (3 mg/dl) no quinto DPO foi potente
fator preditivo de mortalide, a qual atingiu 59% quando esta associação ocorreu.

CONCLUSÕES
A partir do quinto dia PO, a associação de TP > 50% e BT > 50 µml/L (3 mg/dl)
(critério 50-50) foi preditor prático e acurado de índice de mortalidade após
hepatectomia. Propõe-se assim este critério como definição de insuficiência
hepática pós-operatória.

Descritores: 1.Hepatectomia/mortalidade 2.Insuficiência hepática 3.Fatores de
risco 4.Complicações pós-operatórias 5.Bilirrubina/uso diagnóstico 6.Tempo de
protrombina/uso diagnóstico 7.Testes de função hepática/mortalidade
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Abstract
Balzan, SMP. Evaluation of postoperative criteria of liver failure as a prognostic
factor of mortality after hepatectomy: importance of the combined alteration of
prothrombin time and serum bilirubin. Thesis [doctoral]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 83 p.

INTRODUCTION
Definition of postoperative liver failure (PLF) is not standardized, rendering
complex the comparison of novelties in liver procedures and also the use of
possible postoperative therapeutic interventions in due time.

METHODS
Between 1998 and 2002, 775 elective liver resections, whence 531 (69%) were for
malignancies and 464 (60%) for major resections, were included in a prospective
database. The non- tumorous hepatic parenchima was abnormal in 330 patients
(43%) including steatosis > 30% in 107 (14%), non-cirrhotic fibrosis in 237 (43%)
and cirrhosis in 94 (12%). The clinical impact of Prothrombin Time (PT) < 50% and
Serum Bilirubin (SB) > 50µmol/L (3 mg/dl) (50-50 criteria) on postoperative days
(POD) 1, 3, 5 and 7 was analyzed.

RESULTS
Kinetic of postoperative PT and SB were different. Lowest PT levels were on
POD1 and the peak of SB was on POD 3. The tendency to return to preoperative
values of these two biochemical factors was clearly affirmed on POD 5. Operative
mortality was 3.4% (26 patients), including 21 (81%) cases with abnormal liver
parenchyma and 20 (77%) following major hepatectomies. Mortality rate was
increased in patients with PT < 50% or SB > 50µmol/L (3 mg/dl). The conjunction
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of PT < 50% and SB > 50µmol/L (3 mg/dl) on POD 5 was a strong predictive
factor of increased mortality, which reached 59%.

CONCLUSIONS
We found that after postoperative day 5, the association of PT > 50% and SB >
50µml/L (3 mg/dl) (50-50 criteria) was a simple and accurate predictor of mortality
after hepatectomy. These results allow us to propose this criteria as a definition of
postoperative liver failure.

Descriptors: 1.Hepatectomy/mortality 2.Liver failure 3.Risk factors
4.Postoperative complications 5.Bilirubin/diagnostic use 6.Prothrombine
time/diagnostic use 7.Liver function tests/mortality
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1.Introdução
Diversos estudos têm sido publicados com o intuído de, ainda no período
pré-operatório, identificar fatores de óbito após ressecções hepáticas. (Fan et al.,
1995; Belghiti et al., 2000; Redaelli et al., 2002; Dimick et al., 2003; Wei et al.,
2003; Yigitler et al., 2003; Coelho et al., 2004; Balzan et al., 2005b ; Poon & Fan,
2005). Porém, publicações objetivando a identificação precoce no período pósoperatório de pacientes que apresentarão evolução desfavorável são escassos
(Das et al., 2001; Balzan et al., 2005a).
A insuficiência hepática pós-operatória constitui complicação de incidência
imprecisa e é provavelmente a mais letal após hepatectomias. Embora diversos
fatores, como ascite, encefalopatia, icterícia, baixo nível de tempo de
protrombina, hiperbilirubinemia e hipoalbuminemia sejam marcadores de função
hepática deteriorada, não existe uma definição padronizada desta entidade. De
fato, as definições desta condição não são uniformes, incluindo variáveis clínicas
e biológicas diversas e mesmo aplicadas em períodos pós-operatórios distintos.
Desta forma a incidência de insuficiência hepática pós-operatória relatada em
grandes séries de hepatectomias varia de 0% a 18% (Behrns et al.; 1998; Fan et
al., 1999; Shirabe et al., 1999; Das et al., 2001; Jarnagin et al., 2002; Redaelli et
al., 2002; Cescon et al., 2003; Kim et al., 2004; Poon et al., 2004; Schindl et al.,
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2005; Karoui et al., 2006) e existem poucos dados sobre sua correlação com a
mortalidade pós-operatória.
A padronização diagnóstica de insuficiência hepática pós-operatória é
importante para a comparação de resultados em estudos sobre novos
procedimentos hepáticos (como o efeito de diferentes tipos de pinçamento
vascular, da privação portal pré-operatória, da extensão de ressecções, etc).
Além disso, a identificação precoce dos pacientes que apresentarão evolução
desfavorável poderia permitir ações terapêuticas (eventualmente o uso do fígado
artificial e transplante hepático) em tempo hábil para evitar um desfecho fatal.
O uso do escore de Child-Pugh, desenvolvido inicialmente para avaliar o
risco operatório em pacientes cirróticos (Child & Turcotte, 1964), avalia de forma
acurada a função hepática no período pré-operatório. Contudo este escore é
inapropriado

no

período

pós-operatório.

Após

procedimentos

cirúrgicos,

encefalopatia, ascite e hipoalbuminemia podem estar relacionados a outros
fatores além da disfunção hepática por si só, tais como conseqüências da
anestesia, hipertensão portal ou hemodiluição (Shrewsbury, 1991).
O escore MELD (Model for End-stage Liver Disease) utiliza critérios
laboratoriais que incluem a coagulação (RNI – Relação Normal Internacional),
bilirrubina e creatinina séricas. Este escore foi designado com o objetivo de
determinar gravidade de pacientes portadores de hepatopatia crônica e foi
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aplicado como preditor de prognóstico de mortalidade a curto e longo prazo
(Kamath et al., 2001; Kremers et al., 2004). Contudo este escore demonstrou
capacidade discriminante menor quando aplicada em blocos de valores de MELD
pouco elevados (Huo et al., 2005), além de utilizar fórmula relativamente
complexa para seu cálculo. Este escore mostrou-se útil como preditor de
mortalidade operatória quando utilizado no período pré-operatório em pacientes
cirróticos submetidos à hepatectomia (Teh et al., 2005; Cucchetti et al., 2006),
porém não se mostrou eficaz em série de hepatectomias incluindo pacientes sem
cirrose (Schroeder et al., 2006). A utilização do escore MELD no período pósoperatório de hepatectomias ainda não foi testada.
O tempo de protrombina (TP) e a bilirrubina total sérica (BT) constituem
dois marcadores biológicos do escore de Child-Pugh e também dois dos três
componentes do escore MELD, porém sua utilização no período pós-operatório
ainda é imprecisa, haja visto que ocorre deterioramento habitual da função
hepática durante os primeiros dias após ressecção hepática. (Suc et al., 1992;
Ezaki et al., 1998; Farges et al., 2003), que conseqüentemente se reflete nos
resultados laboratoriais.
O presente estudo visa avaliar a utilidade e acurácia no período pósoperatório de escore definido arbitrariamente combinando tempo de protrombina
e bilirrubina sérica, com limiares baseados naqueles do escore de Child-Pugh, ou
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seja, tempo de protrombina de 50% e bilirrubina total sérica de 50 µmol/L (3
mg/dl), como determinante de insuficiência hepática e mortalidade pós-operatória
em uma população de pacientes submetidos à hepatectomia.
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2.Objetivos
2.1.

Objetivo Geral
Testar a acurácia de critério de diagnóstico de insuficiência hepática, o

qual utiliza a associação de um teste de síntese hepática (tempo de protrombina)
e outro de função de excreção hepática (bilirrubina total sérica), aplicado no
período pós-operatório precoce como preditor de mortalidade após hepatectomia.

2.2.

Objetivo Secundário
Descrever a cinética de evolução de testes de função hepática (tempo de

protrombina e bilirrubina total sérica) no período pós-operatório precoce de
ressecção hepática no conjunto global dos pacientes e após estratificação de
acordo com a extensão da ressecção hepática, o grau de fibrose do parênquima
hepático não-tumoral, a necessidade de transfusão sangüínea per-operatória, a
ocorrência de complicações pós-operatórias e a ocorrência de mortalidade
operatória.
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3.Revisão da
Literatura
O estudo do fígado tem despertado interesse desde a antiguidade. No
terceiro milênio a.C., os conhecimentos anatômicos do fígado já eram utilizados
como instrumento de adivinhação, através da hepatoscopia de fígados de
carneiros sacrificados. (McClusky et al., 1997; Fan et al., 2002). A lenda de
Prometheus, da mitologia grega, datada de antes de 700 a.C., ilustra o
conhecimento precoce da capacidade regenerativa do fígado. Algumas das
primeiras descrições relevantes da anatomia hepática em seres humanos foram
feitas por Herophilus, chamado o “pai da anatomia” e que viveu no século III a.C.
Os principais estudos anatômicos detalhados do fígado iniciaram-se no
século XVIII, com relatos de Albrecht Von Haller, que dividiu o fígado em planos
sagitais e transversos (McClusky et al., 1997).

Rex*, 1888 e Cantlie**, 1898

(apud McClusky et al., 1997) descreveram a distribuição vásculo-biliar do fígado
em duas partes: uma direita e outra esquerda, com um plano de separação
passando no leito da vesícula biliar e que foi denominada de linha de Rex-Cantlie.
Apesar de a primeira ressecção hepática documentada ter sido realizada em

* Rex H. Beitrage zur morphologie der saugerleber. Morph Jahrb 1888 ;14 :517.
** Cantlie J. On a new arrangement of the right and left lobes of the liver. Proc Anat Soc Great Britain Ireland 1898,32:4.
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1716, por Berta* (Paolucci Di Valmaggiore, 1955 apud McClusky et al., 1997), a
primeira hepatectomia eletiva (uma lobectomia esquerda) só foi realizada em
1888 por Langenbuch** (1888 apud Fan et al., 2002). No início do século XX o
conhecimento da anatomia mais elaborada do fígado começou a ser utilizada nas
ressecções hepáticas e, a seguir, houve rápido desenvolvimento nas ressecções
hepáticas. Contudo, foi nas últimas décadas em que se realizaram os maiores
avanços na cirurgia hepática, a qual tornou-se mais segura e promissora.
Desde as primeiras séries de ressecções hepáticas até a década de 60,
não eram raros índices de mortalidade ultrapassando 30% (Brunschwig A, 1965;
Couinaud C, 1965; McDermott, 1965; Quattlebaum & Quattlebaum, 1965;
Velasco, 1965;). A seguir, houve redução da mortalidade para cerca de 10% até
os anos 80 (Thompson et al., 1983; Turunen et al., 1986; Nagorney et al., 1989).
Entretanto, foi nas últimas duas décadas que houve os mais importantes avanços
na cirurgia hepática, decorrentes de inúmeras inovações em diversas áreas da
medicina, e que permitiram alcançar redução importante do risco das ressecções
hepáticas. Atualmente, a taxa de mortalidade operatória após hepatectomia é
tipicamente menor do que 5% em centros especializados em cirurgia hepatobiliar

* Paolucci Di Valmaggiore P. L’epatectomie. In: Proceedings of the 16th Congress of the International Society of
Surgery, 1955.
** Langenbuch C. Ein fall von resection eines linksseitigen schurlappens der leber. Berliner Klinische Wochenschrift. 1888;
25:37
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(Fan et al., 1999; Jarnagin et al., 2002; Imamura et al., 2003).
Diversos fatores têm sido considerados contributivos para obtenção destes
resultados, especialmente o melhor entendimento da anatomia hepática e o
aprimoramento da técnica operatória, com controle do sangramento intraoperatório. De forma geral, para ressecção hepática segura objetiva-se a
preservação de volume de parênquima hepático funcionante (reserva funcional
hepática) capaz de suprir as necessidades do indivíduo, e grande parte dos
avanços modernos têm contribuído, em última análise, para alcançar este
objetivo.
O melhor entendimento da anatomia hepática, com o delineamento da
arquitetura segmentar do fígado conforme descrito por Couinaud (1957; 1986;
1998; 1999), e avanços na tecnologia de imagem intraoperatória, como a o ultrasom intra-operatório (Castaing et al., 1986; Rifkin et al., 1987), permitindo melhor
aplicabilidade destes conceitos anatômicos, afetaram de forma drástica a prática
das ressecções hepáticas. Além disso, o desenvolvimento na área da radiologia
permitiu melhor planejamento cirúrgico no período pré-operatório, através da
disponibilidade de estudo anatômico hepático e vascular detalhado. O
delineamento da anatomia segmentar do fígado permitiu a realização de
ressecções hepáticas segmentares com a máxima preservação de parênquima
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hepático sem colocar em risco as metas oncológicas (Chouillard et al., 2003;
Pawlik et al., 2005; Torzilli et al., 2005). O advento das técnicas de computação e
da ressonância magnética e da tomografia computadorizada ensejou o
planejamento de cirurgia virtual pré-operatória e também de seus riscos no ato
cirúrgico. (Marescaux et al., 1998; Wigmore et al., 2001)
O estabelecimento do pinçamento vascular como procedimento factível e
efetivo em cirurgia hepática expandiu as indicações (Pringle, 1908; Mies et al.,
1993; Wu et al., 2002; Choukèr et al., 2004) de ressecção, especialmente em
pacientes com fígado cirrótico. (Wu et al., 1996; Belghiti et al., 1998; Dixon et al.,
2005) Historicamente, a perda sangüínea intra-operatória constitui-se o maior
risco da cirurgia hepática. O sangramento excessivo per-operatório foi associado
com maior índice de complicações operatórias (Jarnagin et al., 2002; Wei et al.,
2003; Dixon et al., 2004) e mesmo com menor taxa de sobrevivência nos casos
de doenças malignas. (Nagorney et al., 1989; Yamamoto et al., 1994) A partir da
descrição da oclusão vascular do pedículo hepático por Pringle et al. em 1908 e a
comprovação de sua eficácia (Man et al., 1997), surgiram diversos refinamentos
técnicos no controle vascular hepático, tais como a exclusão vascular total do
fígado (Elias et al., 1995; Elias et al., 1998; Cherqui et al., 1999, Chaib et al.,
2003), o clampleamento isolado de veia cava inferior infra-hepática (Otsubo et al.,
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2004), o uso de pinçamento seletivo (Makuuchi et al., 1987; Wu et al., 2002,
Figueras et al., 2005) e até o uso de resfriamento hepático trans-operatório (Kim
et al., 2004; Azoulay et al., 2005). O controle vascular tem permitido a realização
de ressecções hepáticas extensas sem a necessidade de transfusão sangüínea,
contudo às custas de um certo dano hepático decorrente da isquemia e
reperfusão, especialmente em fígado com doença hepática crônica subjacente,
mais susceptíveis à hipóxia (Wu et al., 1996; Sugawara et al., 1998).
A estimativa pré-operatória da capacidade funcional do fígado permitiu
seleção mais acurada de candidatos adequados para ressecções hepáticas. O
uso de medidas volumétricas pré-operatórias por tomografia computadorizada
(Soyer et al., 1992; Kubota et al., 1997; Vauthey et al., 2000), especialmente com
o desenvolvimento do transplante hepático com doador vivo, permitiu estimativa
do volume mínimo de parênquima necessário para realização segura de
ressecção hepática (Shirabe et al., 1999; Schindl et al., 2005). O volume hepático
residual limite, contudo, ainda não foi completamente determinado (Yigitler et al.,
2003; Mullin et al., 2005; Schindl et al., 2005), e certamente outros fatores além
do volume parenquimatoso são relevantes, especialmente aqueles interferindo no
processo de regeneração hepática. Assim, pacientes com hepatopatia crônica
subjacente (especialmente fibrose e cirrose) têm recebido atenção no intuito de
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quantificar a extensão do dano parenquimatoso e identificar fatores de risco préoperatórios nestes casos (Ezaki et al., 1998; Belghiti & Ogata, 2005; Bennett &
Blumgart, 2005; Farges et al., 1999, Gazzaniga et al., 2005; Herman & Machado,
2005; Imamura et al., 2005; Lee & Chen, 2005; Lee & Hwang, 2005; Lodge, 2005;
Nagashima et al., 2005; Nakahara et al., 2005; Poon & Fan, 2005). Além disso,
outras condições como a doença gordurosa do fígado e as lesões hepáticas
associadas à quimioterapia têm sido implicadas como determinantes de
regeneração hepática prejudicada (Kooby et al., 2003; Karoui et al., 2006).
O uso de estratégias como a privação portal pré-operatória e a
hepatectomia em dois tempos permitiu contornar obstáculos como o volume de
parênquima hepático residual insuficiente. A observação de que a invasão portal
por tumores do fígado induzia a atrofia do lobo hepático ipsilateral com
concomitante hipertrofia do lobo contralateral (Takayasu et al., 1986) motivou o
uso clínico da oclusão portal como método preparatório para hepatectomias
extensas. Os efeitos da embolização portal foram descritos inicialmente por
Kinoshita et al. (1986), e na última década tem havido uma melhor compreensão
dos efeitos da privação portal (Abdalla et al., 2001), embora os mecanismos
fisiopatológicos envolvidos ainda não tenham sido esclarecidos de maneira
precisa. Provavelmente diversos fatores mitogênicos hepatotróficos, que induzem
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a expansão clonal dos hepatócitos, sejam de origem extra-hepática e carreados
ao fígado através da circulação portal e não arterial, explicando assim o efeito de
atrofia e hipertrofia. A privação portal tem permitido a realização de ressecções
extensas, tanto em fígados com quanto sem hepatopatia subjacente (Farges et
al., 2003), tornando possível a ressecção de lesões inicialmente consideradas
como irressecáveis devido à previsão de reserva hepática residual insuficiente
(Azoulay et al., 2000a; Azoulay et al., 2000b; Jaeck et al., 2004). Avanços
ocorreram mais recentemente com o uso de diversos agentes embolizantes e
ampliação da privação portal incluindo o segmento IV (Kodama et al., 2002;
Azoulay et al., 2003; Farges et al., 2003; Madoff et al., 2005).
O entendimento dos efeitos da privação portal (Shimada et al., 2002) e dos
mecanismos de regeneração hepática permitiu a utilização de uma nova
estratégia para ressecção de múltiplas lesões hepáticas: a hepatectomia em dois
tempos. Esta estratégia tem sido usada no tratamento de metástases hepáticas
bilobares de origem colorretal ou de tumores endócrinos gastrointestinais
(Azoulay et al., 2003b; Kianmanesh et al., 2003; Jaeck et al., 2004).
Os progressos na área da anestesia e reanimação pós-operatória têm
colaborado de maneira crucial para obtenção de bons resultados nas ressecções
hepáticas. A compreensão das repercussões das hepatopatias crônicas e os
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efeitos das técnicas de pinçamento hepático (Choukèr et al., 2004) e das lesões
de

isquemia

e

reperfusão

decorrentes

permitiram

otimizar

as

ações

anestesiológicas no sentido de minimizar os riscos (Brooks et al., 2004). Ações
como a redução da pressão venosa central durante a transecção parenquimatosa
do fígado permitem diminuição na perda sangüínea (Jones et al., 1998). Avanços
tecnológicos, como o uso de ecocardiografia transesofágica e monitorização
cardíaca transoperatória, permitiram controle hemodinâmico mais adequado
(Lentschener et al., 2002; Krasko et al., 2003; Wiklund et al., 2004).
Além dos avanços técnicos citados acima, desenvolvimentos na área da
oncologia, com o contínuo desenvolvimento de drogas cada vez mais eficazes no
tratamento de doenças malignas, especialmente metástase hepática colorretal,
tem colaborado de forma importante, não apenas como tratamento adjuvante,
aumentando a sobrevivência a longo termo, mas como tratamento neoadjuvante,
tornando ressecáveis lesões inicialmente irressecáveis (Bismuth et al., 1996;
Poston, 2004; Delaunoit et al., 2005).
Outro avanço na cirurgia hepática inclui a ampliação das indicações de
hepatectomia em pacientes previamente ressecados por tumores, especialmente
metástase colorretal. As re-hepatectomias por metástase têm sido realizadas com
índices de morbidade e mortalidade semelhantes àquelas observadas após uma
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primeira ressecção hepática por metástase (Neeleman & Anderson, 1996; Chu et
al., 1997; Adam et al., 1997; Ki et al., 1998; Adam et al., 2003; Zacharias et al.,
2004). De forma semelhante, o resultado a longo prazo nos casos de rehepatectomia foi similar àquele da ressecção primária por metástase hepática
(Neeleman & Anderson, 1996; Poston, 2004).
O desenvolvimento do transplante hepático com o uso de doador
cadavérico (Starzl et al., 1963) e posteriormente com o uso de doador vivo (Raia
et al., 1989) e fígado parcial (bipartição hepática) (Pichlmayr et al., 1988),
constituiu uma alternativa no tratamento de tumores hepáticos, especialmente o
hepatocarcinoma, além de constituir potencial tratamento em casos de recidiva
após ressecção hepática parcial ou mesmo em casos de insuficiência hepática
pós-operatória como tratamento de resgate. O rápido desenvolvimento do
transplante segmentar hepático resultou, em parte, dos avanços na cirurgia
hepática. De forma semelhante, a cirurgia do transplante de fígado colaborou na
compreensão da fisiologia hepática e desenvolvimento de novos conhecimentos
que foram então aplicados na cirurgia hepática para tratamento de tumores
(Nakamura et al., 2002; Chan et al., 2003; Ito et al., 2003; Balzan et al., 2004;
Rocha et al., 2004; Chaib et al., 2005).
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O fígado artificial, desenvolvido para o tratamento de pacientes com
insuficiência hepática aguda (Maddrey, 2000; Kerkhove et al., 2004), pode
eventualmente constituir uma opção terapêutica temporária também em casos de
insuficiência hepática pós-operatória. Os sistemas de suporte hepático, nãobiológicos ou biológicos, foram desenvolvidos para substituir algumas das
funções hepáticas de maneira temporária até a realização de transplante hepático
ou até a ocorrência de regeneração hepática satisfatória. O fígado artificial nãobiológico tem como mecanismo a eliminação de substâncias tóxicas produzidas
durante a insuficiência hepática, as quais teriam importante papel na insuficiência
de múltiplos órgãos e no desenvolvimento de coma hepático. O mecanismo nãobiológico mais utilizado é o Molecular Adsorbents Recirculating System (MARS)
que utiliza diálise para extração tanto de toxinas hidrossolúveis como ligadas a
proteínas. Os sistemas de suporte biológicos baseiam-se na funcionalidade de
fígados ou hepatócitos de origem humana ou de outras espécies, incluindo
detoxificação, diversas funções metabólicas e síntese de proteínas e outras
moléculas. Os métodos biológicos mais promissores são aqueles utilizando
transplante de hepatócitos e o fígado bioartificial. Este é baseado em um sistema
extra-corpóreo, contendo um componente artificial (bioreator) e outro biológico
(hepatócitos), conectado à circulação do paciente. (Demetriou et al., 2004;
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Kerkhove et al., 2004) Apesar dos resultados promissores destes sistemas no
tratamento de insuficiência hepática aguda de etiologia viral ou medicamentosa,
ainda não foi testada sua utilização em casos de insuficiência hepática pósoperatória.
Todos estes avanços permitiram atingir os recentes índices de mortalidade
operatória relatados nas grandes séries de hepatectomias, que variam de 0% a
cerca de 5% em séries de pacientes não selecionados. (Behrns et al., 1998;
Shirabe et al., 1998; Fan et al., 1999; Belghiti et al., 2000 ; Das et al., 2001;
Jarnagin et al., 2002 ; Redaelli et al., Cescon et al., 2003 ; 2002 ;Kooby et al.,
2003; Imamura et al., 2003; Poon et al., 2004 ; Schindl et al., 2005; Karoui et al.,
2006)
As indicações motivando a realização de ressecções hepáticas foram
progressivamente modificadas com o passar do tempo e encontram-se ainda em
constante evolução. À medida que as ressecções hepáticas tornaram-se mais
seguras foram aplicadas no tratamento de uma variedade de doenças, incluindo
especialmente tumores malignos, primários e secundários, alguns tumores
benignos, e culminando com a ressecção parcial do fígado de pessoas sem
qualquer doença hepática, doadores no âmbito do transplante hepático intervivos.
(Raia et al., 1989)
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Desta forma, com o progressivo desenvolvimento da cirurgia hepática,
diversos estudos sobre sua aplicação no tratamento de diversas doenças foram
realizados e a ressecção hepática é atualmente aceita como o tratamento
definitivo em ampla variedade de situações, e especialmente consistindo no único
tratamento potencialmente curativo em uma série de doenças malignas.
A

grande

expansão

no

número

de

ressecções

hepáticas

e

o

desenvolvimento de centros especializados permitiram o estabelecimento de
critérios de seleção pré-operatórios para ressecção hepática com o intuito de
atingir índice de mortalidade operatória próximo de zero. Entretanto, critérios de
seleção ideais deveriam, além de proporcionar índice de mortalidade nulo, evitar
a exclusão de pacientes que poderiam se beneficiar da ressecção hepática.
Apesar da enorme evolução na cirurgia hepática, não existe ainda critério de
seleção ideal. A seleção muito rigorosa pode privar pacientes com doenças
potencialmente curativas de tratamento cirúrgico radical e a seleção menos estrita
expõe certo número de pacientes ao risco de óbito no período pós-operatório.
Assim sendo, apesar de todos os avanços descritos, índices de mortalidade em
torno

de

5%

ainda

estão

presentes

em

séries

não-selecionadas

de

hepatectomias.
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4.Casuística e
Métodos
4.1.

Pacientes
Este estudo foi realizado no serviço de Cirurgia Digestiva do Hospital

Beaujon (Clichy – França) – Universidade Paris VII, tendo sido aprovado pela
comissão de ética daquela Universidade e a apresentação dos resultados
autorizada pelo chefe do serviço, Professor Jacques Belghiti.
O projeto de pesquisa foi também aprovado pelo Departamento de
Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP) e pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa
(CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da FMUSP.
Os casos analisados neste estudo foram obtidos a partir de banco de
dados desenvolvido especificamente para avaliação de pacientes submetidos a
ressecção hepática no serviço de Cirurgia Digestiva do Hospital Beaujon. Foram
estudados todos os casos de ressecção hepática eletiva realizados no período
de outubro de 1998 a novembro de 2002, totalizando 803 hepatectomias. Os
prontuários deste pacientes foram revisados de maneira retrospectiva para
conferência dos dados e eventual obtenção de dados adicionais.
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4.2.

Critérios de inclusão
- Pacientes submetidos à ressecção hepática em caráter eletivo no período

de estudo.

4.3.

Critérios de exclusão
- Pacientes apresentando bilirrubina total sérica maior que 50 µmol/L (3

mg/dl) no momento da ressecção hepática.
- Pacientes que receberam transfusão de plasma fresco congelado ou
fatores de coagulação no período pré-operatório ou até o sétimo dia pósoperatório.
- Pacientes submetidos à ressecção hepática em caráter de urgência.

4.4.

Nomenclatura das hepatectomias de acordo com sua extensão
A nomenclatura das ressecções hepáticas foi baseada na segmentação

hepática proposta por Couinaud (1957), que divide o fígado em quatro segmentos
compondo o hemi-fígado esquerdo (segmentos I, II, III e IV) e quatro segmentos
compondo o hemi-fígado direito (segmentos V, VI, VII e VIII). As hepatectomias
foram então denominadas, de acordo com a terminologia recomendada pela
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International Hepato-pancreato-Biliary Association (IHPBA) (Strasberg et al.,
2000), de hepatectomias maiores quando três ou mais segmentos hepáticos,
contíguos ou não, foram ressecados e de hepatectomias menores quando menos
do que três segmentos foram ressecados. Hepatectomias maiores incluíram as
hepatectomias direita (segmentos V a VIII) e esquerda (segmentos II a IV),
trisetorectomias (hepatectomia direita ampliada ao segmento IV e hepatectomia
esquerda ampliada aos segmentos V e VIII, esta denominada hepatectomia
anterior), hepatectomia central (segmentos IV, V e VIII) e outras ressecções
contínuas ou não de três ou mais segmentos. Hepatectomias menores incluíram
todas setorectomias, bisegementectomias, segmentectomias e resecções em
cunha.

4.5.

Dados demográficos
Entre outubro de 1998 e dezembro de 2002 foram realizadas 803

ressecções hepáticas eletivas no serviço onde foi realizado este estudo. Foram
excluídos 28 destes casos por apresentarem BT maior que 50 µmol/L no
momento da cirurgia, sendo que o grupo estudado foi de 775 ressecções
hepáticas realizadas em 704 pacientes, ou seja, incluindo 71 re-hepatectomias.
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As indicações de ressecção hepática são mostradas na tabela 1 e
incluíram tumores malignos em 531 casos (68,5%), tumores benignos em 176
casos (22,7%) e doação de segmento hepático para transplante inter-vivos em 68
casos (8,8%).
Trezentos e oitenta e três pacientes (54,4%) eram do sexo masculino. A
idade média foi de 54 anos, variando de 17 a 79 anos. (tabela 2)
Duzentos e sessenta e cinco (34%) casos foram em pacientes que
apresentavam pelo menos uma comorbidade (tabela 2). As comorbidades mais
freqüentes foram hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo II,
ocorrendo em 195 (25%) e 81 (10%) dos casos, respectivamente. (tabela 2)
O índice de massa corporal (IMC) médio foi de 24,8 Kg/m2, variando de 15
a 49 Kg/m2. Obesidade, definida como um IMC maior ou igual a 30 Kg/m2, esteve
presente em 101 (13%) casos; sobrepeso, definido como um IMC entre 25 e 29,9
Kg/m2, esteve presente em 242 (31%) casos. (tabela 2)
O parênquima hepático não-tumoral, de acordo com exame histopatológico da peça cirúrgica ou de biópsia cirúrgica do fígado remanescente,
apresentava alterações subjacentes em 337 (43%) casos, incluindo esteatose em
mais que 30% dos hepatócitos em 107 (14%) casos, fibrose sem cirrose em 236
(31%) casos, e cirrose em 94 (12%) casos. (tabela 2)
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Outros dados clínicos e laboratoriais pré-operatórios são mostrados na
tabela 2.
Os procedimentos realizados consistiram em 464 (60%) hepatectomias
maiores e 311 (40%) hepatectomias menores (tabela 3). As hepatectomias
maiores consistiram em 281 hepatectomias direitas (43 delas ampliadas ao
segmento I ou IV), 94 hepatectomias esquerdas (33 delas ampliadas ao
segmento I e/ou V e/ou VIII), 54 trisetorectomias direitas (15 delas ampliadas ao
segmento I), 15 trisetorectomias esquerdas (hepatectomias anteriores; 4 delas
ampliadas ao segmento I), 3 hepatectomias centrais e 17 outras ressecções de 3
a 5 segmentos hepáticos. As hepatectomias menores consistiram de 145
ressecções anatômicas de 2 segmentos hepáticos (incluindo 85 lobectomias
esquerdas), 94 unisegmentectomias e 72 ressecções em cunha (incluindo de
uma à oito ressecções por paciente). (tabela 3)
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TABELA 1 - Indicações para ressecção hepática (diagnóstico histopatológico) nos 775 casos analisados.
Indicação

n (%)

Tumores malignos

531 (68,5)

Tumores primários

314 (40,5)

Carcinoma hepatocelular

233 (30,1)

Colangiocarcinoma

51 (6,6)

Adenocarcinoma da vesícula biliar

22 (2,8)

Sarcoma

5 (0,6)

Cistoadenocarcinoma biliar

2 (0,3)

Linfoma

1 (0,1)

Tumores secundários

217 (28)

Metástase colorretal

163 (21)

Metástase não-colorretal não-endócrina

31 (4)

Metástase endócrina

23 (3)

Tumores benignos

176 (22,7)

Adenoma

42 (5,4)

Hiperplasia nodular focal

38 (4,9)

Cisto hidático

23 (3)

Estenose biliar benigna

17 (2,2)

Litíase intra-hepática

13 (1,7)

Hemangioma

8 (1)

Poliquistose

8 (1)

Cisto Biliar

7 (0,9)

Angiomiolipoma

5 (0,6)

Nódulo de regeneração

3 (0,4)

Pseudotumor inflamatório

3 (0,4)

Cistadenoma mucinoso

3 (0,4)

Outros benignos

6 (0,8)

Doação de segmento hepático inter-vivos

68 (8,8)
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TABELA 2 - Dados demográficos, testes laboratoriais pré-operatórios e
características do parênquima não-tumoral.
Dados clínicos
Idade (anos)
Sexo masculino
Índice de massa corporal (Kg/m2)
Comorbidades
Hipertensão arterial sistêmica
Diabetes mellitus tipo II
Doença cardíaca †
Outras comorbidades ‡
classe I
ASA
classe II
classe III

54 ± 15
425 (55)
24,8 ± 4,4
265 (34)
195 (25)
81 (10)
38 (5)
58 (7)
346 (45)
380 (49)
49 (6)

Testes Laboratoriais Pré-operatórios
Hemoglobina (mg/dl)
Hematócrito (%)
Gamma glutamil-transferase (UI/L) (VN=5 a 25 UI/L)
Fosfatase alcalina (UI/L) (VN=35 a 90 UI/L)
Aspartato aminotransferase (UI/L) (VN=15 a 40 UI/L)
Alanina aminotransferase (UI/L) (VN=10 a 40 UI/L))
Tempo de protrombina (%) (VN=70 a 100%)
Bilirrubina total sérica (µmol/L) (VN=5 a 22µmol/L)
Creatinina (µmol/L) (VN=50 a 100µmol/L)

13,1 ± 1,7
38,8 ± 4,7
136 ± 181
159 ± 149
47 ± 73
51 ± 57
95 ± 13
14,9 ± 8.3
77 ± 20

Parênquima hepático não-tumoral
< 30%
Esteatose
30 a 59%
≥ 60%
sem
Fibrose *
grau 1-2
grau 3-4

668 (86)
75 (10)
32 (4)
445 (57)
160 (21)
170 (22)

Valores expressos em média ± desvio padrão ou em número absoluto (percentagem).
† incluindo doença coronariana e insuficiência cardíaca esquerda. ‡ incluindo doença
pulmonar obstrutiva crônica (n=30), insuficiência renal (n=11) e neuropatias (n=17). *
Fibrose de acordo com classificação do escore METAVIR. ASA:American Society of
Anesthesiology, VN:Valores normais de referência para adultos.
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TABELA 3 - Dados intra-operatórios dos 775 casos analisados.
Extensão da ressecção hepática
Hepatectomia maior
5 ou 6 segmentos
3 ou 4 segmentos
Hepatectomia menor
1 ou 2 segmentos
Ressecções em cunha

464 (60)
120 (15)
344 (44)
311 (40)
239 (31)
72 (9)

Pinçamento vascular pedicular
Nenhum
Intermitente
duração (min)
Contínuo
duração (min)

329 (42)
383 (49)
46 ± 27
62 (8)
33 ± 14

Procedimentos cirúrgicos associados †
Nenhum
Um ou mais procedimentos
pelo menos um procedimento maior
um ou mais procedimentos menores

515 (66)
260 (33)
96 (12)
164 (21)

Necessidade de transfusão Sangüínea

170 (22)

Valores expressos em média ± desvio padrão ou em número absoluto
(percentagem). † expressa o número de pacientes e não de

procedimentos.

4.6.

Procedimentos cirúrgicos
Seleção para ressecção.
Os critérios para indicação de ressecção hepática incluíram condições

médicas adequadas e preservação de um volume de parênquima hepático
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residual funcionante suficiente. Testes biológicos e de função hepática préoperatórios incluíram, no mínimo, o escore de Child-Pugh, transaminases,
albumina sérica, tempo de protrombina, bilirrubinas séricas, fosfatase alcalina,
gama-glutamil transferase, creatinina e hemoglobina. Investigação pré-operatória
por

métodos

de

imagem

incluiu

ultra-som

abdominal

e

tomografia

computadorizada helicoidal com estudo hemodinâmico em todos os casos.
Endoscopia digestiva alta foi realizada em todos pacientes com diagnóstico de
hepatopatia crônica para identificação de eventuais varizes de esôfago num
período máximo de 2 meses antes do procedimento cirúrgico.
Estudo volumétrico pré-operatório foi realizado nos casos de previsão de
hepatectomia maior em pacientes com hepatopatia crônica subjacente ou nos
casos de previsão de hepatectomia de mais de dois setores do fígado.
Investigação adicional foi realizada quando necessária de acordo com cada
situação.
Os critérios clínicos e morfológicos para presença de parênquima hepático
subjacente normal incluíram: TP > 70% e BT menor que 20 µmol/L (1,2 mg/dl),
ausência de ascite, ausência de esteatose, aspecto morfológico normal (ausência
de atrofia-hipertrofia), nenhuma anormalidade de perfusão, ausência de dilatação
biliar ou cálculos biliares intra-hepáticos e ausência de hipertensão porta. (Belghiti
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& Ogata, 2005) Nos casos de ressecção de menos que 5 segmentos hepáticos
ou fígado residual maior do que 30% do volume hepático funcional (volume
hepático total subtraído o volume tumoral) não foram exigidos outros testes
funcionais. (Yigitler et al., 2003)
Em pacientes com hepatopatia crônica, hepatectomias menores foram
realizadas

sem

outros

testes

funcionais

pré-operatórios

em

pacientes

classificados Child-Pugh A e sem varizes esofágicas, e ocasionalmente em
pacientes Child-Pugh B utilizando-se a via laparoscópica. (Abdel-Atty et al., 1999)
Hepatectomias maiores foram contra-indicadas quando um dos seguintes critérios
estava presente: TP < 70%, BT > 25 µmol/L, transaminases acima de três vezes
o limite superior da normalidade, atrofia hepática, ascite, hipertensão portal com
colaterais venosas e curto-circuito espontâneo, trombose portal, trombose arterial
do futuro fígado residual, obstrução biliar ou volume hepático residual menor que
40% do volume hepático funcional após embolização portal. Biópsia do fígado
não-tumoral foi realizada nos casos de previsão de hepatectomia maior em
pacientes com doença hepática crônica subjacente. (Belghiti & Ogata, 2005)

Procedimentos de privação portal pré-operatória.
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Embolização portal percutânea ou ligadura portal transoperatória foi
utilizada em 62 (8%) casos e realizada 3 a 8 semanas antes da ressecção
hepática. As indicações para realização de um procedimento de privação portal
foram de acordo com o protocolo da instituição onde foi realizado o estudo.
(Farges et al., 2003) Este procedimento foi realizado antes de hepatectomia maior
em pacientes com doença hepática crônica subjacente nos quais: i) o fígado
funcional residual, previsto por volumetria pré-operatória, era menor que 40% do
volume funcional hepático; ii) o fígado não-tumoral apresentava fibrose grau 4 (de
acordo com a classificação METAVIR [Bedossa & Poynard, 1996]); iii) havia
hipertensão portal com varizes de esôfago; ou iv) havia hepatite em atividade com
níveis de transaminases maiores do que três vezes o limite superior da
normalidade. (Farges et al., 1999, Farges et al., 2003) A ausência de um aumento
de volume de pelo menos 10 a 15% do futuro fígado residual foi considerada
contra-indicação à hepatectomia maior. Nos pacientes sem hepatopatia crônica
subjacente, procedimento de privação portal pré-operatória foi avaliado nos casos
de ressecções em que o futuro fígado residual correspondia a menos que 30% do
volume hepático funcional ou quando uma hepatectomia maior foi prevista em
pacientes com múltiplos tumores bilobares, com fígado apresentando esteatose
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detectável ao ultra-som, submetidos à quimioterapia prévia ou nos quais um
procedimento associado maior era necessário.

Vias de acesso.
Vinte e três (3%) ressecções hepáticas foram realizadas completamente
por via videolaparoscópica.
Nos demais 752 (97%) casos foi utilizada via de acesso convencional
utilizando via de acesso exclusivamente abdominal em 729 (94%) casos, via de
acesso exclusivamente torácica em 10 (1%) casos, e via de acesso combinada
tóraco-abdominal em 13 (2%) casos. As vias de acesso abdominal incluíram:
incisão subcostal direita, ampliada ou não através de incisão subcostal esquerda,
incisão subcostal bilateral com ampliação mediana superior ou incisão mediana e
incisão em “J”. A via de acesso torácicas exclusiva foi toracotomia direita através
do sexto ou sétimo espaço intercostal. Esta via de acesso foi utilizada para
ressecção local de lesões até 5 centímetros de diâmetro localizadas no domo
hepático, ou seja, porção cranial do segmento VIII ou IV. As vias de acesso
combinadas tóraco-abdominais foram realizadas através de incisão em “J” com
prolongamento por toracotomia direita e utilizadas nos casos de tumores
volumosos do fígado direito se projetando para o hemi-tórax direito.
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Transecção parenquimatosa.
Em todos os casos foi utilizado ultra-som intra-operatório para confirmação
dos achados radiológicos pré-operatórios e como método de identificação dos
planos de transecção parenquimatosa. Nos casos de ressecções hepáticas à
direita foi realizada a mobilização completa antes da transecção parenquimatosa,
exceto em 94 (12%) casos em que foi utilizada abordagem anterior com secção
parenquimatosa antes do descolamento do diafragma. (Belghiti et al., 2001) Nas
hepatectomias maiores, o controle vascular aferente e eferente foi tentado antes
da ressecção sempre que possível. A transecção do parênquima foi realizada
com o uso de kellyclasia ou o uso de aspirador ultrassônico (Dissectron ®) e os
vasos de menos de 3 mm de diâmetro foram coagulados com o uso de pinça
bipolar com irrigação de solução salina e os vasos com 3 mm ou mais e vias
biliares identificáveis foram controlados através do uso de clipes metálicos ou
ligaduras cirúrgicas. (Aloia et al., 2005)
Após ressecções hepáticas direitas o fígado residual foi fixado à parede
abdominal anterior utilizando-se o ligamento falciforme para evitar dificuldades de
drenagem venosa. (Ogata et al., 2005; Farges & Balzan, 2005)
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Controle vascular.
A exclusão vascular total do fígado, ou seja, pinçamento do pedículo portal
e da veia cava inferior infra- e supra-hepática, foi utilizada em 34 (4,4%) casos,
com uma duração média de 38±12 min. As demais ressecções foram realizadas
sem nenhum tipo de pinçamento vascular em 234 (30%) casos ou utilizando-se
pinçamento da tríade portal, o qual foi intermitente (15 minutos de pinçamento
seguidos de 10 minutos sem pinçamento) em 436 (56%) casos e contínuo em 71
(9%) casos, com duração de 46±27 min e 33±14 min, respectivamente. (tabela 3)

Procedimentos associados.
Os procedimentos associados foram chamados de maiores ou menores.
Os procedimentos maiores incluíram ressecção de outro órgão intra-abdominal
(cólon, estômago, pâncreas, baço, útero, intestino delgado e adrenal), ressecção
pulmonar, procedimentos vasculares (como reconstrução de veia porta, artéria
hepática, veia hepática ou veia cava inferior; desobstrução de veia porta ou de
veia

cava

inferior;

e

realização

de

anastomose

porto-cava

temporária

transoperatória) e ressecção da via biliar principal. Procedimentos menores
incluíram tratamento de lesões hepáticas contra-laterais (ressecção hepática em
cunha ou destruição local, através de radiofreqüência ou alcoolização), correção
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de hérnia (inguinal ou incisional), ligadura cirúrgica da veia porta, reconstrução do
trânsito intestinal, anastomose bilio-digestiva ou instrumentação da via biliar
principal, ressecção diafragmática e linfadenectomia.
Colecistectomia e biópsia hepática não foram consideradas como
procedimentos associados.
Foram realizados 108 procedimentos maiores concomitantes a 96 (12%)
hepatectomias e 207 procedimentos menores concomitantes a 197 (25%)
hepatectomias, sendo que um total de 260 (34%) casos de hepatectomias teve
pelo menos um procedimento associado. (tabela 3)

4.7.

Período pós-operatório
A admissão em unidade de tratamento intensivo (UTI) após ressecção

hepática foi realizada de maneira sistemática nas seguintes situações: i)
pacientes com cirrose ou condições cardiovasculares associadas, ii) após
ressecção de 4 segmentos hepáticos ou mais, ou iii) quando ocorreram eventos
adversos intra-operatórios graves (tais como hipotermia ou sangramento profuso).
As condições clínicas dos pacientes foram avaliadas diariamente e
discutidas

em

equipe

multidisciplinar

incluindo

cirurgiões,

intensivistas,

radiologistas, hepatologistas, patologistas e enfermeiros. A necessidade de
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explorações adicionais (como métodos radiológicos) ou terapêuticas específicas
foi decidida coletivamente e as mesmas foram implementadas imediatamente.
Provas de coagulação alteradas não foram consideradas indicação isolada
para o uso de plasma fresco. Nenhum dos pacientes aqui analisados recebeu
plasma fresco congelado ou qualquer outro substituto para fatores de coagulação
durante a primeira semana de pós-operatório. O uso de plasma fresco congelado
foi restrito a casos de hemorragia pós-operatória.
As variáveis pós-operatórias analisadas foram os testes de função
hepática, incluindo tempo de protrombina e bilirrubina total sérica, realizados no
primeiro, terceiro, quinto e sétimo dias pós-operatórios; morbidade; mortalidade;
duração da internação hospitalar a partir da data da cirurgia.
Mortalidade operatória, o principal desfecho deste estudo, foi definida
como óbito ocorrendo até 30 dias após o procedimento cirúrgico ou durante a
internação hospitalar.
Complicações pós-operatórias foram classificadas em: 1) complicações
respiratórias, que incluíram derrame pleural necessitando fisioterapia ou
drenagem, infecção pulmonar sintomática ou embolia pulmonar, e necessidade
de ventilação mecânica prolongada por mais de 48h; 2) ascite, quando a
drenagem abdominal foi maior que 500 ml/dia após o terceiro dia pós-operatório,

4 - CASUÍSTICA E MÉTODOS

34

ou se foi necessária a punção drenagem de alívio; 3) coleções abdominais,
quando estas necessitaram punção aspirativa e/ou drenagem; 4) fístula biliar, se
a concentração de bilirrubina no líquido de drenagem era superior ao dobro
daquela no plasma; 5) hemorragia, quando necessária transfusão sangüínea ou
reoperação. Outras complicações incluíram infecção severa ou outras condições
postergando a alta hospitalar e trombose venosa profunda. Complicações
menores foram consideradas aquelas com mínimo ou nenhum efeito no tempo de
internação e não foram consideradas como morbidade.

4.8.

Modelo do estudo
Dois testes de função hepática foram selecionados para serem avaliados

neste estudo: o tempo de protrombina e a bilirrubina total sérica, o primeiro
avaliando a função de síntese hepática e o segundo a função de excreção
hepática. Estes foram os testes escolhidos por serem amplamente disponíveis, de
baixo custo e seus resultados obtidos de forma rápida, além de serem
componentes de escores comprovadamente eficazes de avaliação da função
hepática em situações clínicas ou no período pré-operatório, como o escore
Child-Pugh e MELD. Os valores limites para estes testes foram escolhidos de
maneira arbitrária com base na classificação de Child-Pugh, ou seja, TP menor
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que 50% e concentração BT maior que 50 µmol/L foram considerados valores de
risco.
A cinética destes testes no período pós-operatória foi avaliada a fim de
identificar a evolução destas provas após ressecção hepática de acordo com
diversos fatores como a extensão da hepatectomia, o grau de fibrose do
parênquima hepático residual, a necessidade de transfusão sangüínea peroperatória, a ocorrência de morbidade cirúrgica e evolução para óbito. A seguir,
foi avaliado o impacto da presença de TP menor que 50% (critério TP) ou de
concentração BT maior que 50 µmol/L (critério BT) ou ainda da presença
simultânea destes dois critérios (denominada então critério 50-50) em diversos
períodos após a ressecção hepática, ou seja, primeiro, terceiro, quinto e sétimo
dia pós-operatórios. Na presente pesquisa este período foi designado período
pós-operatório precoce.
Foi realizada análise multivariada, incluindo variáveis pré-operatórias que
poderiam estar relacionadas ao desfecho, afim de determinar a independência do
critério aqui avaliado como fator de risco de óbito pós-operatório.

4.9.

Análise Estatística
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Foram obtidas tabelas de freqüência das variáveis estudadas (fatores de
risco e desfecho) e examinadas suas distribuições. Foram verificadas as medidas
de tendência central e dispersão (média e desvio padrão para as variáveis
quantitativas

com

distribuição

normal).

As

variáveis

categóricas

foram

apresentadas em percentuais.
Foi realizada análise bivariada para o estudo do grau de associação entre
os potenciais fatores de risco estudados (variáveis independentes) e a ocorrência
de óbito (desfecho). A magnitude destas associações foi estimada pela medida
do Odds Ratio (razão de chances), e calculado o intervalo de confiança de 95%
para cada valor obtido. A significância estatística das associações em dados
qualitativos foi obtida utilizando-se o teste exato de Fisher bicaudado ou o Quiquadrado com correção de Yates quando indicado. Para comparação de variáveis
quantitativas usou-se o teste t de Student para amostras independentes.
Adicionalmente foi estimada a probabilidade de ocorrência de óbito para diversas
variáveis utilizando-se modelo de regressão logística (risco proporcional de Cox,
usando o método enter (sem seleção de variáveis de acordo com sua
significância estatística).
Foram considerados estatisticamente significantes os resultados cujos
níveis descritivos (valores de P) foram inferiores a 0,05. Foram usados para a
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realização desta análise estatística os softwares: MSOffice Excel versão XP para
o gerenciamento do banco de dados; SPSS for Windows versão 12.0 (SPSS Inc.,
Chicago, EUA) e Epi-Info versão 2002 para Windows (cópia gratuita obtida a
partir do Center for Disease Control and Prevention – CDC, EUA), 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.Resultados
5.1.

Cinética dos testes de função hepática
Os valores pré-operatórios e a cinética pós-operatória dos testes de função

hepática analisados, isto é, tempo de protrombina e bilirrubina total sérica, são
mostrados nas figuras 1 a 6.
Na figura 1 mostra-se a cinética do tempo de protrombina e da bilirrubina
total sérica após ressecção hepática no grupo total de 775 hepatectomias.
Observou-se que o nível mínimo de TP ocorreu no primeiro dia pós-operatório
(TP de 65 ± 18%), enquanto o nível máximo de BT ocorreu no terceiro dia pósoperatório (BT de 36 ± 17 µmol/L). Houve uma clara tendência de retorno aos
valores normais de tempo de protrombina no terceiro dia pós-operatório enquanto
os níveis de bilirrubina total sérica diminuíram mais lentamente.
Nas figuras 2 a 6 é demonstrada a cinética destes testes (TP e BT) em
diferentes subgrupos de pacientes, estratificados segundo a extensão da
ressecção hepática (figura 2), o grau de fibrose do parênquima hepático nãotumoral segundo o escore METAVIR (figura 3), a necessidade de transfusão
sangüínea

per-operatória

(figura

4),

a

ocorrência

de

complicações
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FIGURA 1 - Cinética dos testes biológicos de função hepática tempo
de protrombina e bilirrubina total sérica no pós-operatório do grupo
total de 775 hepatectomias. Valores expressos em média ± erro-padrão. PO 1: pré-operatório, PO 0: pós-operatório imediato.

pós-operatórias (figura 5) e, finalmente, a ocorrência de mortalidade (figura 6).
Observou-se que, embora com magnitudes diferentes, a flutuação dos testes de
função hepática (TP e BT) foi similar nos subgrupos de pacientes estratificados
quanto à extensão da ressecção, o grau de fibrose do parênquima hepático nãotumoral, a necessidade de transfusão sangüínea e a ocorrência de complicações
pós-operatórias. Ou seja, nestes subgrupos o menor nível de TP ocorreu no

5 - RESULTADOS

40

primeiro dia pós-operatório e o maior nível de BT ocorreu no terceiro dia pósoperatório e houve uma tendência à normalização precoce destes testes. Ao
contrário, nos pacientes que evoluíram para óbito, a cinética dos testes de função
hepática no pós-operatório precoce foi nitidamente diferente daqueles que
sobreviveram.
Na figura 6 é ilustrada a cinética do TP e BT após hepatectomia nos casos
que evoluíram para óbito e naqueles que sobreviveram. Observa-se que naqueles
pacientes que tiveram evolução fatal não ocorreu tendência de regressão aos
valores pré-operatórios dos níveis de TP e de BT até o 7º dia pós-operatório. Ao
contrário, até o sétimo dia pós-operatório, houve constante aumento nos valores
médios de bilirrubina total sérica e os níveis médios de tempo de protrombina não
apresentaram aumento significativo.

5 - RESULTADOS

41

110

TEMPO DE PROTROMBINA

TEMPO DE PROTROMBINA (%)

100
90
80
70
60
50

HEPATECTOMIA MAIOR

40

HEPATECTOMIA MENOR

30
20
-2

-1

0

1

2
3
4
DIA PÓS-OPERATÓRIO

5

6

7

8

PO -1

PO 0

PO 1

PO 3

PO 5

PO 7

HEP MAIORES

95±1

68±1

58±1

70±1

80±1

83±1

HEP MENORES

94±1

76±1

74±1

84±1

88±1

90±1

BILIRRUBINA TOTAL SÉRICA (µmol/L)

55

BILIRRUBINA TOTAL SÉRICA

50
45
40
35
30
25
20
15

HEPATECTOMIA MAIOR

10

HEPATECTOMIA MENOR

5
0
-2

-1

0

1

2
3
4
DIA PÓS-OPERATÓRIO

5

6

7

8

PO -1

PO 0

PO 1

PO 3

PO 5

PO 7

HEP MAIORES

15±1

33±2

39±2

41±2

36±2

34±2

HEP MENORES

15±1

23±2

24±1

26±1

27±1

20±1

FIGURA 2 – Cinética pós-operatória do tempo de protrombina e
bilirrubina total sérica de acordo com a extensão da ressecção
(hepatectomia maior ou hepatectomia menor). Valores expressos em média ±
erro padrão. PO -1: pré-operatório, PO 0: pós-operatório imediato.
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FIGURA 3 – Cinética pós-operatória do tempo de protrombina e
bilirrubina total sérica de acordo com o grau de fibrose do parênquima
hepático não-tumoral (segundo o escore METAVIR). Valores expressos em
média ± erro padrão. PO -1: pré-operatório, PO 0: pós-operatório imediato.
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FIGURA 4 – Cinética pós-operatória do tempo de protrombina e
bilirrubina total sérica de acordo com a necessidade de transfusão peroperatória (com ou sem transfusão per-operatória). Valores expressos em
média ± erro padrão. PO -1: pré-operatório, PO 0: pós-operatório imediato.

5 - RESULTADOS

44

110

TEMPO DE PROTROMBINA

TEMPO DE PROTROMBINA (%)

100
90
80
70
60
50

MORBIDADE PRESENTE

40

MORBIDADE AUSENTE

30
20
-2

-1

MORBIDADE
PRESENTE
MORBIDADE
AUSENTE

0

2
3
4
DIA PÓS-OPERATÓRIO

5

6

7

8

PO -1

PO 0

PO 1

PO 3

PO 5

PO 7

93±2

65±2

58±2

68±2

76±2

79±2

96±1

75±1

69±1

80±1

88±1

89±1

55
BILIRRUBINA TOTAL SÉRICA (µmol/L)

1

BILIRRUBINA TOTAL SÉRICA

50
45
40
35
30
25
20
15

MORBIDADE PRESENTE

10

MORBIDADE AUSENTE

5
0
-2

MORBIDADE
PRESENTE
MORBIDADE
AUSENTE

-1

0

1

2
3
4
DIA PÓS-OPERATÓRIO

5

6

7

8

PO -1

PO 0

PO 1

PO 3

PO 5

PO 7

16±1

36±4

40±4

42±4

40±4

38±5

14±1

27±2

28±2

29±2

24±1

22±1

FIGURA 5 – Cinética pós-operatória do tempo de protrombina e
bilirrubina total sérica de acordo com a ocorrência de complicações pósoperatórias (morbidade presente ou ausente). Valores expressos em média ±
erro padrão. PO -1: pré-operatório, PO 0: pós-operatório imediato.
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FIGURA 6 – Cinética pós-operatória do tempo de protrombina e
bilirrubina total sérica de acordo com a evolução clínica pós-operatória
(sobrevivente ou morto). Valores expressos em média ± desvio padrão. PO -1:
pré-operatório, PO 0: pós-operatório imediato.
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5.2.

Complicações pós-operatórias
Quatrocentos e noventa e cinco (64%) pacientes evoluíram sem

complicação pós-operatória. Dos 280 (36%) pacientes que apresentaram
complicação pós-operatória 184 (24%) tiveram apenas uma complicação e 96
(12%) tiveram mais de uma complicação durante o pós-operatório. (tabela 4) Os
tipos de complicações são descritos na tabela 4.

TABELA 4 - Morbidade pós-operatória.
Complicações pós-operatórias

280 (36)

Complicações respiratórias

135 (17)

Ascite

98 (13)

Fístula biliar

60 (8)

Coleções intra-abdominais

74 (9)

Necessidade de reoperações

34 (4)

Outras complicações †

42 (5)

Valores expressos em número absoluto (percentagem). † inclui
complicações hemorrágicas.

5.3.

Mortalidade operatória
Ocorreu óbito em 26 (3,3%) pacientes, incluindo 21 (80%) com parênquima

hepático não-tumoral anormal (12 deles com cirrose); 20 (77%) haviam sido
submetidos a hepatectomia maior. Três pacientes morreram precocemente após
ressecção hepática maior, sendo um deles por infarto agudo do miocárdio no
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segundo dia pós-operatório e dois por peritonite após necrose intestinal (de alça
jejunal utilizada para anastomose bilio-digestiva em “Y” de Roux), no terceiro e
quinto dia pós-operatório, respectivamente. Exceto estes 3 pacientes que
morreram por causas óbvias e sem ligação com disfunção hepática (portanto
excluídos da presente análise), os outros 23 pacientes faleceram entre o 5º e 60º
dia pós-operatório (mediana: 15º dia pós-operatório) em decorrência de uma ou
múltiplas complicações. Estas complicações apresentaram clara ligação com
disfunção hepática: trombose da veia porta em 7 casos, superinfecção de ascite
em 6 casos, septicemia grave em 16 casos, insuficiência renal em 5 casos e
hemorragia gastrointestinal em 2 casos. O momento inicial em que estas
complicações se manifestaram foi entre o 3º e 18º dia pós-operatório (mediana:
10º dia pós-operatório).

5.4.

Impacto dos níveis pós-operatórios de tempo de protrombina (TP) ou

de bilirrubina total sérica (BT) sobre a mortalidade
As tabelas 5 e 6 mostram respectivamente a incidência de casos que
apresentaram TP menor que 50% (critério TP) e aqueles que apresentaram BT
maior que 50 µmol/L (critério BT) em diferentes períodos do pós-operatório,
assim como a mortalidade associada à ocorrência de cada um destes critérios.
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O índice de mortalidade aumentou de maneira significativa nos pacientes
em que houve diminuição do TP abaixo de 50% e também naqueles em que
houve aumento da BT acima de 50 µmol/L, independente do período pósoperatório em que ocorreram. A ocorrência de TP menor que 50% no 1º dia pósoperatório foi associada a risco de mortalidade de 10% e este risco aumentou
para 40% se o critério TP ocorreu no 7º dia pós-operatório. A ocorrência de BT
maior que 50 µmol/L também foi associada a aumento da mortalidade operatória,
que variou de 7% a 17%, dependendo do período pós-operatório em que foi
considerada. Este aumento de mortalidade ocorreu de forma mais acentuada
após o 5º dia pós-operatório. Independente do período pós-operatório, os
pacientes que não apresentaram TP menor que 50% nem BT maior que 50
µmol/L tiveram mortalidade em torno de 1%, significativamente menor do que
aqueles que apresentaram um dos critérios, TP ou BT. (tabela 6)

5.5.

Impacto dos níveis pós-operatórios de TP e BT analisados

simultaneamente sobre a mortalidade operatória: o critério 50-50
Na tabela 7 mostra-se a mortalidade associada à presença ou não dos
critérios TP e BT de forma concomitante nos diferentes períodos pós-operatórios.
Houve uma melhora na predição de óbito quando os dois critérios foram usados

5 - RESULTADOS

49

simultaneamente. A presença simultânea de TP menor que 50% e BT maior que
50 µmol/L (critério 50-50) ocorreu em 7% e 2,5% dos casos no 3º e 7º dia pósoperatório, respectivamente. A mortalidade operatória quando estes valores
estiveram presentes no 3º dia pós-operatório foi de 19% e aumentou para 63%
quando esteve presente no 7º dia pós-operatório. Nos 27 pacientes que no 5º dia
pós-operatório apresentaram o critério 50-50 59% evoluíram para o óbito,
enquanto o risco de mortalidade quando o critério não esteve presente foi de
1,2% (P<0,001). Quando apenas o critério TP, apenas o critério BT, ou nenhum
dos critérios estiveram presentes, a mortalidade operatória foi de 4,8%, 1,4% e
0,8%,

respectivamente.

Em

todas

estas

situações

a

mortalidade

foi

significativamente menor do que quando os dois critérios estiveram presentes
(P<0,001 para todas combinações).
O momento do óbito, tanto nos casos que apresentaram o critério 50-50
como naqueles que não o apresentaram, é mostrado na figura 7.
Assim, o risco relativo de óbito foi de 66 (IC95%, 30 a 147) se o critério 5050 esteve presente no 5º dia pós-operatório e a acurácia deste teste como
preditor de mortalidade operatória foi de 97,7% (IC95% 96,6% a 98,7%;
sensibilidade de 69,6%; especificidade de 98,5%).
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FIGURA 7 - Momento do óbito nos 26 pacientes. Estão indicados os
pacientes que apresentaram o critério 50-50 no 5º dia pós-operatório ■.
Em branco pacientes que faleceram antes do quinto dia pós-operatório.

Notou-se que os 11 pacientes que sobreviveram apesar de preencherem o
critério 50-50 no 5º dia pós-operatório, apresentaram complicações graves com
uma permanência média em UTI de 22±11 dias (variando de 7 a 57 dias) e tempo
de internação pós-operatória de 43±8 dias (variando de 17 a 69 dias). Cento e
setenta e dois (22%) pacientes permaneceram mais que 48 horas na UTI, com
duração média de 8,4±7,2 dias, variando de 3 a 60 dias. O tempo médio de
internação no grupo total foi de 10,1±6,4, variando de 3 a 60 dias. Os 7 óbitos
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TABELA 5 - Incidência do critério TP (TP<50%) em diferentes períodos do
pós-operatório e mortalidade associada.
TP < 50%
Período
Pós-operatório
DPO 1

TP ≥ 50%

Incidência

Mortalidade

Mortalidade

P*

177 (23%)

8,5%

1,3%

<0,001

DPO 3

101 (13%)

14%

1,3%

<0,001

DPO 5

48 (6%)

35%

0,8%

<0,001

DPO 7

36 (5%)

39%

0,8%

<0,001

Valores expressos em número absoluto (percentagem) ou percentagem. * relativo à
diferença de mortalidade nos dois grupos. TP: tempo de protrombina, DPO: Dia pósoperatório.

TABELA 6 - Incidência do critério BT (BT>50µmol/L) em diferentes períodos
do pós-operatório e mortalidade associada.
BT > 50 µmol/L
Período
Pós-operatório
DPO 1

BT ≤ 50 µmol/L

Incidência

Mortalidade

Mortalidade

P*

119 (15%)

8%

2,1%

<0,001

DPO 3

131 (17%)

10%

1,6%

<0,001

DPO 5

100 (13%)

17%

0,9%

<0,001

DPO 7

77 (10%)

17%

1%

<0,001

Valores expressos em número absoluto (percentagem) ou percentagem. * relativo à
diferença de mortalidade nos dois grupos. BT: bilirrubina total sérica, DPO: Dia pósoperatório.
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de pacientes que não apresentaram o critério 50-50 no 5º dia pós-operatório
ocorreram entre o 10º e 60º dia pós-operatório e foram devidos à hemorragia
gastrintestinal em 3 pacientes que desenvolveram trombose portal e septicemia
grave nos demais 4 casos.
O critério 50-50 antes do 5º dia pós-operatório foi menos potente para
prever mortalidade operatória e sua presença após o 5º dia não aumentou de
forma expressiva sua capacidade como preditor de óbito.

TABELA 7 - Incidência do critério 50-50 (TP<50% e BT>50µmol/L) em
diferentes períodos do pós-operatório e índices de mortalidade associada.

Período
Pós-operatório
DPO 1

Critério 50-50
presente

Critério 50-50
ausente

Incidência

Mortalidade

Mortalidade

P*

56 (7,2%)

14%

2,1%

<0,001

DPO 3

53 (6,8%)

19%

1,9%

<0,001

DPO 5

27 (3,5%)

59%

1%

<0,001

DPO 7

19 (2,5%)

63%

1,2%

<0,001

Valores expressos em número absoluto (percentagem) ou percentagem. * relativo à
diferença de mortalidade nos dois grupos. DPO: dia pós-operatório.

A tabela 8 mostra a mortalidade operatória de acordo com a ocorrência do
critério 50-50 no 5º dia pós-operatório após estratificação de acordo com a
extensão da ressecção e a presença de fibrose ou cirrose no parênquima
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hepático não-tumoral. Os 5 pacientes que apresentaram o critério 50-50 no 5º dia
pós-operatório após hepatectomia menor evoluíram para óbito. Dos pacientes
submetidos a hepatectomia maior, 50% tiveram mortalidade, quando o critério 5050 esteve presente no 5º dia pós-operatório, enquanto que 1,6% foi ao óbito
quando o critério não esteve presente (P<0,001). De forma semelhante, a
ocorrência do critério 50-50 no 5º dia pós-operatório foi associada com maior
mortalidade tanto nos pacientes que apresentavam parênquima hepático nãotumoral sem fibrose, com fibrose sem cirrose, ou com cirrose (50%, 38% e 88%,
respectivamente; P<0,001 para todos os grupos).
Este critério foi incluído em análise multivariada através de regressão
logística

onde

foram

acrescentadas

diversas

variáveis

potencialmente

responsáveis por alto risco operatório. Como se mostra na tabela 9, a presença
do critério 50-50 no 5º dia pós-operatório, idade maior que 65 anos, e a presença
de fibrose grave (F3 ou F4 do escore METAVIR) foram os fatores independentes
preditores de óbito em análise multivariada, a qual incluiu outras variáveis
potencialmente determinantes de maior risco de mortalidade (ou seja, extensão
da ressecção hepática, presença de esteatose em mais que 30% dos
hepatócitos, escore de MELD pré-operatório, escore de MELD no 5º dia pósoperatório e necessidade de transfusão sangüínea per-operatória). O ponto de
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corte utilizado para o MELD pré-operatório foi o valor 10. O ponto de corte
escolhido para o MELD no 5º dia pós-operatório foi o valor 12, obtido a partir da
obtenção de uma curva ROC (Receiver Operating Characteristics) e verificação
do ponto de corte permitindo melhor acurácia. (Figura 8).
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FIGURA 8 - Curva ROC para o escore de MELD aplicado no 5º dia pósoperatório como fator de risco de mortalidade operatória. Valor com
melhor desempenho: MELD maior que 12 (sensibilidade: 83,3% e
especificidade 84,4%).
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TABELA 8 - Mortalidade operatória de acordo com a ocorrência do critério
50-50 (TP<50% e BT>50µmol/L) no 5º dia pós-operatório e de acordo com a
extensão da hepatectomia ou com o grau de fibrose hepática.
Critério 50-50 no 5º dia PO
Presente

Ausente

P

Maior

50%

1,4%

<0,001

Menor

100%

0,4%

<0,001

Sem fibrose

43%

0,2%

<0,001

Fibrose sem cirrose

45%

0,4%

<0,001

Cirrose

88%

5,9%

<0,001

Extensão da hepatectomia

Grau de Fibrose

TP: tempo de protrombina, BT: bilirrubina total sérica.
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TABELA 9 - Fatores preditivos de mortalidade operatória após ressecção hepática. Análise bivariada e
multivarida.
Análise bivariada

Análise Multivariada

Fatores Preditivos

Odds Ratio
(IC 95%) †

P‡

Odds Ratio
(IC 95%) ╪

P╫

Idade maior que 65 anos

2 (0,9 - 4,5)

0,083

4,3 (1 - 18,2)

0,048

-*

<0,001

-

-

MELD pré-operatório > 10

2,5 (0,9 - 6,3)

0,104

0,5 (0,1 - 2,3)

0,362

Esteatose > 30%

1,6 (0,6 - 4,5)

0,365

0,6 (0,1 - 3,3)

0,547

Fibrose F3 ou F4 ╒

5,9 (2,6 - 13,3)

<0,001

4,9 (1,3 - 18,4)

0,017

Hepatectomia maior

2,2 (0,9 - 5,8)

0,102

1,6 (0,3 - 8,9)

0,578

Transfusão peroperatória

3,2 (1,4 - 6,9)

0,006

0,4 (0,1 - 2,1)

0,302

Critério 50-50 no 5º dia PO

136 (47 - 394)

<0,001

100 (15,8 - 630)

<0,001

27 (9,1 - 80)

<0,001

5,4 (0,9 - 30,4)

0,054

Doença Maligna *

† Odds Ratio Não Ajustado. ‡ Teste Exato de Fisher. * Nenhum Odds Ratio foi calculado porque todos óbitos
ocorreram em pacientes com malignidades. ╪ Odds Ratio Ajustado. ╫ Teste de Wald. ╒: segundo o

escore de METAVIR. MELD: model for end-stage liver disease.
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6.Discussão
Os avanços técnicos no domínio da cirurgia hepática têm permitido o
aumento do volume de parênquima ressecado, com conseqüente pequena massa
hepática residual. Estes avanços também tornaram possível realizar ressecções
em pacientes com lesões subjacentes do parênquima hepático, tais como fibrose,
cirrose, esteatose grave e lesões relacionadas com a quimioterapia. (Cohnert et
al., 1997 ; Behrns et al., 1998 ; Fan et al., 1999; Belghiti et al., 2000; Choti et al.,
2002 ; Janargin et al., 2002; Imamura et al., 2003; Poon et al., 2004; Mullin et al.,
2005; Wu et al., 2005; Karoui et al., 2006) Todos estes fatores potencialmente
prejudicam a regeneração pós-operatória e favoreceriam a ocorrência de
insuficiência hepática pós-operatória. (Janargin et al., 2002; Imamura et al., 2003;
Schindl et al., 2005) A ocorrência de insuficiência hepática pós-operatória, por
sua vez, aumenta a susceptibilidade do paciente para outras complicações,
especialmente infecção grave, a qual freqüentemente resulta em óbito pósoperatório. (Navasa, 2001; Lan et al., 2003) Embora esta condição especial
apresente freqüência em ascensão, ainda não existe definição padronizada desta
condição. Nenhuma das definições utilizadas fora do contexto pós-operatório
pode ser facilmente extrapolada para o período precoce após ressecção hepática.
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Algumas das variáveis usadas para avaliar função hepática, como transaminases,
gama-glutamil transferase, e fosfatase alcalina são mais influenciadas pela
agressão

cirúrgica

e/ou

regeneração

do

fígado

remanescente do

que

propriamente um reflexo da função hepática. (Suc et al., 1992; Zimmermann &
Reichen, 1998)
O escore de Child-Pugh, o qual foi designado para avaliar o risco pósoperatório em pacientes cirróticos, é passível de ser influenciado no período pósoperatório. (Child & Turcotte, 1964; Durand & Valla, 2005) O estado neurológico
e ascite não são fatores prognósticos úteis no período pós-operatório precoce. O
estado neurológico de fato pode ser afetado por fatores externos tais como
anestesia e administração de drogas sedativas. De maneira similar, a ascite, a
qual pode estar relacionada com a extensão da ressecção e/ou dissecção
linfonodal, não é marcador fidedigno de disfunção hepática.(Yigitler et al., 2003) A
albumina sérica, proteína de meia-vida relativamente longa, pode também ser
afetada por fatores não específicos tais como o estado nutricional pré-operatório,
ascite pós-operatória, e hemodiluição. (Shrewsbury, 1991; Fan et al., 1994)
Em contraste às variáveis citadas acima, dois dos componentes do escore
de Child-Pugh, que são o tempo de protrombina e a bilirrubina total sérica, são
menos passíveis de sofrerem influências externas após hepatectomia e de fato

6 - DISCUSSÃO

59

têm sido usados na avaliação da função hepática em situações clínicas similares.
(Azoulay et al. 2000 ; Belghiti et al., 2000; Janargin et al., 2002; Hemming et al.,
2003; Imamura et al., 2003; Jalan et al. 2004) Contudo os valores limites e o
momento em que estes dois fatores biológicos seriam indicadores eficazes de
insuficiência hepática pós-operatória não foram ainda determinados. Diversos
grandes estudos recentes, avaliando os resultados de ressecção hepática,
usaram de maneira arbitrária diferentes limites de tempo de protrombina
(variando de 30% a 70%) e de bilirrubina total sérica (variando de 50 a 85 µmol/L)
em diferentes momentos no pós-operatório. (Behrns et al., 1998; Shirabe et al.,
1999 ; Azoulay et al. 2000 ; Belghiti et al., 2000; Janargin et al., 2002; Redaelli et
al., 2002; Hemming et al., 2003; Imamura et al., 2003; Lang et al., 2003; Jalan et
al. 2004 ; Schindl et al., 2005 ; Karoui et al., 2006) Adicionalmente, o fato de que
os testes de função hepática seguem cinética específica natural após ressecção
hepática, caracterizada por déficit com subseqüente normalização, não tem sido
levado em conta.
A aplicação do escore de MELD, que também utiliza o tempo de
protrombina e a bilirrubina sérica, no período pré-operatório de hepatectomias
mostrou-se eficaz como fator preditor de mortalidade operatória em dois estudos
recentes envolvendo unicamente pacientes cirróticos. (Teh et al., 2005; Cucchetti
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et al., 2006) Entretanto em um estudo analisando uma série não-selecionada de
ressecções hepáticas (Schroeder et al., 2006) o escore de MELD aplicado no
período pré-operatório não se mostrou eficaz como preditor de mortalidade, de
forma similar aos resultados obtidos no presente estudo.
Os resultados do presente estudo claramente confirmam as alterações
fisiológicas precoces (primeiro ao terceiro dia pós-operatório) que ocorrem nestes
dois testes biológicos (TP e BT) após ressecção hepática. Existe marcada
tendência para o retorno aos níveis normais no quinto dia pós-operatório. A
abordagem presentemente escolhida foi analisar a acurácia do critério tempo de
protrombina (ou seja, tempo de protrombina menor ou igual a 50%) e do critério
bilirrubina total sérica (ou seja, bilirrubina total sérica maior ou igual a 50 µmol/L)
em diferentes momentos do período pós-operatório precoce como preditivos da
evolução após ressecção hepática. Os valores limites de tempo de protrombina e
bilirrubina total sérica como indicadores de déficit importante na função hepática
foram escolhidos de acordo com o critério de Child-Pugh, amplamente utilizado
na avaliação da função hepatocelular.
Como se poderia prever, devido à cinética natural das avaliações medidas
por estes testes biológicos no pós-operatório precoce, alterações observadas até
o 3º dia pós-operatório não refletiram de maneira constante eventos clínicos
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relevantes. Os resultados deste estudo mostram que, durante os primeiros três
dias pós-operatórios, nenhum dos critérios (TP<50% ou BT>50µmol/L) foi fator
preditivo eficaz da evolução pós-operatória. Ao contrário, a persistência de um
deles, ou seja, TP<50% ou BT>50µmol/L, no quinto dia pós-operatório
demonstrou ser importante fator preditivo de mortalidade e poderia ser
considerada como indicador de insuficiência hepática pós-operatória. O principal
resultado na presente pesquisa foi demonstrar que a conjunção destes dois
fatores no quinto dia pós-operatório, o chamado critério 50-50, poderia prever
índice de mortalidade de mais de 50%.
Os principais potenciais fatores pré-operatórios preditivos de disfunção
hepática incluem a presença de função hepática prejudicada, a presença de
doença hepática crônica, ressecção hepática extensa, e massa hepática
remanescente pequena. (Cohnert et al., 1997; Kubota et al., 1997; Shirabe et al.,
1999; Belghiti et al., 2000; Vauthey et al., 2000;Imamura et al., 2003) Embora o
objetivo do presente estudo não tenha sido identificar fatores pré-operatórios
preditivos de insuficiência hepática, a presença de uma grande proporção de
pacientes que se encontravam nesta população de risco resultou em um número
substancial de eventos adversos associados à insuficiência hepática ou
diretamente relacionados à mesma. Em conseqüência, a taxa de mortalidade
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global de 3,4% nesta população de pacientes, que incluiu um grande número de
ressecções maiores e em pacientes com parênquima hepático subjacente
anormal, foi além da mortalidade nula obtida em outros grupos de pacientes
altamente selecionados. (Fan et al., 1999; Imamura et al., 2003)
Como se mostrou no presente estudo, mais que 50% dos óbitos pósoperatórios ocorreram após duas semanas da ressecção hepática. De fato, de
maneira diferente da rápida evolução que ocorre nos pacientes com insuficiência
hepática aguda, a insuficiência hepática ocorrendo após ressecção hepática é
associada com complicações mais insidiosas e que são mais difíceis de prever. O
reconhecimento precoce da insuficiência hepática pós-operatória, precedendo as
evidências clínicas de complicações, foi uma das constatações importantes no
presente estudo. Até o terceiro dia pós-operatório as alterações nos testes de
função hepática estudados apresentam fraco valor preditivo de mortalidade. A
presença do critério 50-50 (TP<50% e BT>50µmol/L) no quinto dia pósoperatório, em contraste, deveria ser considerada como um dado alarmante e
requer investigação agressiva à procura de complicações específicas e seu
tratamento. Pode-se inferir que seria útil incluir exames bacteriológicos múltiplos,
para identificar peritonite bacteriana ou pneumonia, assim como ultra-sonografia
com Doppler e tomografia computadorizada abdominais para descartar a
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trombose portal. Estes dois tipos de complicações levam quase que
invariavelmente ao óbito se não forem identificados e tratados prontamente. O
critério 50-50 quando presente no quinto dia pós-operatório poderia mesmo ser
um auxiliar na decisão do uso de fígado bioartificial ou mesmo na indicação de
transplante hepático de resgate em casos selecionados.
Um certo número de estudos tem estabelecido critérios para selecionar
pacientes para ressecção hepática, enquanto outros definiram providências préoperatórias ou intra-operatórias para aumentar a segurança da intervenção.
(Cohnert et al., 1997; Behrns et al., 1998; Belghiti et al., 2000; Jarnagin et al.,
2002; Imamura et al., 2003) O presente estudo teve o objetivo de propor um
instrumento que pode ser usado no pós-operatório imediato como preditivo da
evolução clínica, conduzindo a uma definição de insuficiência hepática pósoperatória precoce. Não se questiona a existência da necessidade de
padronização da definição de insuficiência hepática pós-operatória para avaliar os
resultados de inovações em diferentes áreas da cirurgia hepática, como por
exemplo o efeito da privação portal pré-operatória e o impacto de diferentes
técnicas de pinçamento vascular. A presente investigação demonstra que se
utilizando o critério 50-50 no quinto dia pós-operatório como um indicador de
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insuficiência hepática pós-operatória, foi possível identificar de forma acurada e
precoce a tendência à evolução fatal.

6 - DISCUSSÃO

65

7.Conclusões
- Após ressecção hepática, o critério 50-50 quando aplicado no 5º dia pósoperatório mostrou-se de emprego simples e eficaz como preditor de alto risco de
mortalidade cirúrgica, atingindo acurácia de 97,7%.
-

Comprovou-se

deterioração

inicial

da

função

hepática

após

hepatectomia, refletida na cinética do tempo de protrombina e da bilirrubina total
sérica. Houve normalização dos valores de tempo de protrombina a partir do
terceiro dia pós-operatório e tendência à recuperação dos valores normais de
bilirrubina total sérica a partir do quinto dia pós-operatório.
- O padrão cinético dos testes de função de síntese (tempo de
protrombina) e excreção (bilirrubina total sérica) hepáticas foi similar nos
subgrupos estratificados de acordo com o grau de fibrose do parênquima
hepático, a extensão da ressecção hepática, a ocorrência de complicações pósoperatórias e a necessidade de transfusão sangüínea per-operatória, embora
com magnitudes diferentes quanto aos resultados numéricos.
- Em pacientes que evoluíram para o óbito não ocorreu tendência à
normalização dos testes de função hepática (tempo de protrombina e bilirrubina
total sérica) mesmo após o quinto dia pós-operatório.
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