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RESUMO 

 
Brescia MDG. Estudo prospectivo aleatorizado comparando a eficiência 

clínica dos métodos convencional ou piggyback na drenagem venosa do 

fígado transplantado [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2007. 64p. 

 

O objetivo desta pesquisa é comparar a eficiência clínica dos métodos 

convencional ou piggyback de transplante de fígado (Tx) na reconstrução do 

efluxo venoso do enxerto. Adicionalmente, pretende-se comparar a eficácia 

da drenagem venosa do enxerto hepático em diferentes modalidades do 

método piggyback. Foram estudados 32 pacientes submetidos a Tx pelo 

método convencional (n=15) ou piggyback (n=17). A pressão da veia 

hepática livre (PVHL) foi medida por catéter introduzido na veia hepática 

direita (VHD) do enxerto e a pressão venosa central (PVC) por catéter de 

Swan-Ganz. As medidas de pressão foram realizadas após a 

revascularização do enxerto. Gradiente PVHL-PVC superior a 3 mm Hg foi 

encontrado em 26,7% (4/15) no grupo convencional e 17,6% (3/17) no grupo 

piggyback (p=0,678). A mediana do gradiente PVC-PVHL foi de 2 mm Hg 

(0–8 mm Hg) no grupo convencional e 3 mm Hg (0–7 mm Hg) no piggyback 

(p=0,734). A creatinina sérica (Cr) foi medida no pré-operatório, do 1º ao 7º 

dia pós-operatório (PO) e no 14º, 21º e 28º PO. A Cr global pós-operatória, 

calculada pela área sob a curva da Cr vs tempo, foi significativamente maior 

no grupo convencional (2,04 ± 0,89 vs. 1,41 ± 0,44 mg/dL; p=0,02). Não 
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houve diferença estatisticamente significante entre os grupos quanto à 

ocorrência de insuficiência renal aguda (p=0,120), definida como Cr ≥2,0 

mg/dL, quanto ao desenvolvimento de ascite maciça (p=1,000) e em relação 

à sobrevida dos pacientes (p=0,316). O gradiente PVHL-PVC foi 

significativamente menor nos casos em que o óstio da VHD é utilizado para 

reconstrução da via de drenagem venosa no Tx piggyback (1,4 ± 1,4 mm Hg 

vs. 3,9 ± 1,7 mm Hg; p=0,005). Conclui-se que pacientes submetidos a Tx 

pelos métodos convencional e piggyback apresentam resultados 

semelhantes em relação à drenagem venosa do enxerto, ao 

desenvolvimento de ascite e à sobrevida. Os valores de Cr no PO imediato 

são significantemente maiores no método convencional. Nos pacientes 

submetidos a Tx pelo método piggyback, o gradiente PVHL-PVC é menor 

nos casos em que o óstio da VHD do receptor é incluído para implantação 

da VCI do enxerto.  

 

 

Descritores: TRANSPLANTE DE FÍGADO / métodos, ENSAIOS CLÍNICOS 

CONTROLADOS ALEATÓRIOS, ESTUDOS PROSPECTIVOS, 

EFICIÊNCIA, PRESSÃO VENOSA, VEIAS HEPÁTICAS. 
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SUMMARY 

 

Brescia MDG. Prospective randomized trial comparing the clinical efficiency 

of conventional versus piggyback method in venous drainage of the 

transplanted liver [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2007. 64p. 

 

The aim of this study is to compare the clinical efficiency of hepatic venous 

outflow reconstruction in conventional and piggyback method of liver 

transplantation (LTx). The efficacy of the different types of reconstruction of 

venous drainage in the piggyback liver transplantation was analyzed by a 

second purpose. Thirty two patients submitted to LTx by conventional 

method (n=15) or piggyback method (n=17) were studied. Free hepatic 

venous pressure (FHVP) was measured using a catheter introduced in right 

hepatic vein (RHV). Central venous pressure (CVP) was obtained through 

Swan-Ganz catheter. Pressure measurements were performed after graft 

reperfusion. A FHVP-CVP gradient higher than 3 mm Hg was observed in 

26.7% (4/15) of the conventional and in 17.6% (3/17) of the piggyback 

patients (p=0.678). Median FHVP-CPV gradient value was 2 mm Hg (0–8 

mm Hg) in the conventional and 3 mm Hg (0–7 mm Hg) in the piggyback 

group (p=0.734). Serum creatinine (Cr) was measured on postoperative days 

1 to 7, 14, 21 and 28. Postoperative overall Cr, calculated by area under the 

curve of Cr vs. time, was significantly higher in conventional group (2.04 ± 

0.89 vs. 1.41 ± 0.44 mg/dL; p=0.02). There is no significant difference 
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between the groups regarding occurrence of acute renal failure (p=0,120), 

defined by Cr ≥2,0 mg/dL, development of massive ascites (p=1,000) and 

patient survival (p=0,316). In piggyback LTx patients, FHVP-CVP gradient 

was significantly lower when the ostium of the RHV of the recipient is used 

for venous drainage reconstruction (1.4 ± 1.4 mm Hg vs. 3.9 ± 1.7 mm Hg; 

p=0.005). In conclusion, patients submitted to conventional or piggyback 

method of LTx have similar results regarding venous outflow, development of 

ascites and survival. The postoperative Cr values are significantly higher in 

conventional method. Patients submitted to piggyback LTx present a lower 

FHVP-CVP gradient when the ostium of the RHV of the recipient is included 

for implantation of the graft inferior vena cava. 

 

 

Keywords: LIVER TRANSPLANTATION / methods, RANDOMIZED 

CONTROLLED TRIALS, PROSPECTIVE STUDIES, EFFICIENCY, VENOUS 

PRESSURE, HEPATIC VEINS.  
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Capítulo 1 – Introdução 
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m saúde pública, a avaliação da qualidade de intervenções 

médicas envolve o balanço entre benefícios, riscos e 

custos do tratamento.1 Sob essa perspectiva, o julgamento 

técnico sobre os efeitos de um procedimento deve 

considerar atributos como eficácia e eficiência.1 Eficácia é 

habitualmente definida apenas em relação ao cumprimento de objetivos 

propostos, ou seja, é “eficaz” o que produz o efeito desejado.1 Já o conceito 

de eficiência é mais amplo, envolvendo a relação entre o resultado obtido e 

variáveis que analisam esforço (insumos), dispêndio (custos) e efeitos 

adversos (riscos).1,2,3,4,5 Desta forma, uma intervenção pode ser eficaz sem 

ser eficiente. 

Em situações médicas, as relações custo/benefício e 

insumo/benefício são instrumentos para avaliar a eficiência econômica, ou 

seja, a competência para produzir resultados com um dispêndio mínimo de 

recursos e esforços.3,5 Já a eficiência clínica pode ser avaliada pela relação 

risco/benefício.1,2 No presente estudo, este é o aspecto de interesse. 

No transplante de fígado (Tx), a reconstrução da via de efluxo venoso 

deve, idealmente, prevenir alterações hemodinâmicas tanto durante como 

após a implantação do enxerto. Na fase anepática, o estado hemodinâmico 

do receptor pode ser afetado por reduções do retorno venoso durante o 

pinçamento da veia cava inferior (VCI), necessário para confecção da 

anastomose venosa.6,7,8,9,10 Após a revascularização do fígado, a ocorrência 

de bloqueio da drenagem venosa do enxerto pode determinar mortalidade 

de até 24%,6,11,12 devido ao desenvolvimento de ascite,13,14,15 disfunção 

renal,15,16,17,18 e disfunção do enxerto.19,20 Nos pacientes com essas 

E 
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manifestações, a suspeita clínica de bloqueio do efluxo venoso pode ser 

confirmada pela avaliação do gradiente entre a pressão de veia hepática 

livre (PVHL) e a pressão venosa central (PVC).13,21 Na maioria dos métodos 

de reconstrução empregados no Tx, a estratégia utilizada para a obtenção 

de estabilidade hemodinâmica durante a implantação do enxerto implica 

dificuldades para preservar o efluxo venoso do fígado pós-revascularização. 

Na técnica dita convencional, o fígado é retirado em bloco junto com a 

porção retro-hepática da VCI, interrompendo o retorno venoso da porção 

infra-diafragmática durante o período entre o término da hepatectomia e a 

revascularização do enxerto hepático.22,23 Essa manobra determina 

alterações hemodinâmicas locorregionais (congestão das veias renais) e 

sistêmicas (queda da pressão arterial),7,24,25,26,27 reduzindo severamente a 

pressão de perfusão renal (PPR), o que aumenta o risco de desenvolvimento 

de insuficiência renal no período pós-operatório.25,27 Para evitar essas 

conseqüências, três alternativas podem ser utilizadas. A primeira é a infusão 

de fluidos durante a fase anepática.7,28 Embora essa abordagem compense 

a queda do débito cardíaco, tem o inconveniente de manter a estagnação do 

sangue nos leitos venosos congestos, revertendo apenas parcialmente a 

queda da PPR.29 Adicionalmente, a elevação repentina da volemia, após a 

liberação do retorno venoso, pode ocasionar edema pulmonar.7  

Em 1984, Shaw e cols.7 propuseram o uso rotineiro de uma derivação 

veno-venosa (DVV) temporária pela qual o sangue proveniente da VCI e da 

veia porta é devolvido no território da veia cava superior, por meio de uma 

bomba centrífuga de circulação extra-corpórea (Figura 1).  
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A DVV traz o benefício de manter a estabilidade hemodinâmica 

durante a fase anepática26,30,31 sem a necessidade de administração de 

fluidos para manutenção da pré-carga e do débito cardíaco26, ao mesmo 

tempo que descomprime a VCI, reduzindo o risco de insuficiência 

renal.25,26,32 Apesar destas vantagens, até 30% dos pacientes desenvolvem 

complicações maiores ou menores da DVV,25,26 como embolia gasosa, 

tromboembolismo pulmonar e formação de fístulas linfáticas nas regiões 

axilar e inguinal, onde são realizadas incisões para colocação dos 

catetéres.23,26,33,34,35,36,37 Adicionalmente, existe o inconveniente dos custos 

Figura 1. Transplante de fígado pelo método convencional. O fígado do receptor é retirado em
bloco com a porção retro-hepática da veia cava inferior (VCI). Durante a fase anepática, o
retorno venoso da VCI e da veia porta é mantido por meio de uma bomba centrífuga que desvia
o sangue para o território da veia cava superior. 
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da bomba, dos circuitos e da operação do equipamento.26,38 Por essas 

razões, o uso de DVV no Tx convencional tornou-se controverso à medida 

que foram desenvolvidas opções clínicas e cirúrgicas.26,28,31,33,37,38,39 Mais 

recentemente, procura-se manter a pressão arterial durante o pinçamento 

completo da VCI com a administração de drogas vasopressoras, o que limita 

a administração de expansão volêmica para manter a pré-carga, a 

congestão pulmonar e a queda da PPR.28 

As repercussões hemodinâmicas da fase anepática do Tx 

convencional contrastam com a praticidade técnica e os bons resultados da 

reconstrução da via de efluxo venoso nesse método. Esta é realizada pela 

interposição, entre os cotos das porções supra e infra-hepáticas da VCI do 

receptor, de um segmento de VCI do doador falecido que acompanha 

sistematicamente o enxerto hepático (Figura 2).  

Figura 2. Implantação do enxerto
no transplante de fígado pelo
método convencional. O enxerto
hepático é acompanhado de um
segmento de veia cava inferior do
doador que substitui a porção do
vaso que é ressecada junto com o
fígado do receptor. A reconstrução
da veia cava inferior é realizada
por meio de duas anastomoses,
acima e abaixo do fígado. 
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O grande calibre dessas duas anastomoses término-terminais, 

realizadas acima e abaixo do fígado, e a preservação da relação topográfica 

natural entre a VCI e as veias hepáticas resultam numa baixa freqüência de 

desenvolvimento de bloqueio venoso do enxerto.11,40,41,42  

No final da década de 80, retomou-se a realização do Tx com 

preservação da porção retro-hepática da VCI do receptor,43 descrita 

originalmente por Calne e Williams em 1968.44 Desta forma, o fluxo pela VCI 

é mantido de forma mais fisiológica, eliminando-se a necessidade de 

DVV.8,9,23,45 Nesse método, a via de drenagem venosa do fígado é 

reconstituída por meio de uma única anastomose realizada entre a VCI do 

enxerto e a do receptor (Figura 3), o que reduz o tempo de isquemia quente 

do enxerto.46,47  

 

Figura 3. Implantação do enxerto 
no transplante de fígado pelo 
método piggyback. A via de 
drenagem venosa é reconstituída 
por meio de uma única 
anastomose realizada entre a veia 
cava inferior do enxerto e a do 
receptor. 
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Após a implantação, o fígado transplantado se dispõe como um 

apêndice, “cavalgando” a VCI do receptor, como se estivesse sendo 

carregado pelo vaso. Essa peculiaridade levou à denominação do método 

como “piggyback”, termo que, infelizmente, não tem um equivalente na 

língua portuguesa e que, em inglês, segundo o The American Heritage 

Dictionary of the English Language,48 significa "um passeio nos ombros ou 

nas costas".  

Em comparações realizadas com o método convencional, o Tx 

piggyback permite maior estabilidade hemodinâmica durante a fase 

anepática49 e redução do consumo de hemoderivados33,47,50,51,52e da 

incidência de insuficiência renal.17,46,51 Por outro lado, essas vantagens 

contrapõem-se à possibilidade de um maior risco de dificuldade na 

drenagem venosa do fígado. 41,42,53,54,55 

Cirera e cols.13 encontaram uma incidência três vezes maior de ascite 

maciça após o Tx piggyback do que no convencional (9,1% vs 3,3%). Nos 

pacientes com essa complicação, o gradiente PVHL-PVC foi 

significativamente maior (10,4 ± 3,7 vs 5,6 ± 4,6 mm Hg; p<0,01), sugerindo 

uma causa hemodinâmica para o fenômeno. Vários estudos, entretanto, 

relatam incidência de bloqueio de efluxo inferior a 4% no Tx 

piggyback.12,19,42,50,53,56 A discrepância entre as freqüências relatadas de 

bloqueio de efluxo venoso no método piggyback em relação ao convencional 

pode estar relacionada à variabilidade dos métodos propostos para 

reconstrução no Tx piggyback.20,57  
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Na verdade, o termo genérico “piggyback” reúne diferentes métodos 

de reconstrução da via efluxo venoso que, além da preservação da VCI do 

receptor, têm em comum a possibilidade de pinçamento apenas parcial da 

VCI do receptor durante a fase anepática.8,23,47 Existem descrições de 

implantação da porção supra-hepática da VCI do doador no óstio de uma, 

duas ou três veias hepáticas principais do receptor,21,42,43,58 bem como de 

anastomose direta, látero-lateral (LL),8,9,56,59,60 entre a porção retro-hepática 

da VCI do enxerto e do receptor (Figura 4). É possível que, por um lado, a 

confecção de anastomoses mais amplas exija pinçamento mais pronunciado 

da VCI e, por outro, apresente menor possibilidade estenose da via de 

efluxo.  

É interessante notar que as manifestações clínicas da redução do 

retorno venoso durante a fase anepática, como o desenvolvimento de 

insuficiência renal, podem ser semelhantes às do bloqueio da via de efluxo 

venoso do enxerto após a revascularização. Assim, a comparação da 

eficiência dos métodos de reconstrução da drenagem venosa do fígado deve 

ser baseada não apenas em variáveis hemodinâmicas, mas também na 

avaliação de eventos clínicos adversos.  

O objetivo desta pesquisa é comparar, por meio de estudo 

prospectivo e aleatorizado, a eficiência clínica dos métodos convencional ou 

piggyback de Tx na reconstrução do efluxo venoso do enxerto. 

Adicionalmente, pretende-se comparar a eficácia da drenagem venosa do 

enxerto hepático em diferentes modalidades do método piggyback.  
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Figura 4. Alternativas de reconstrução da via de drenagem venosa do enxerto no método
piggyback de transplante de fígado. A- Reconstrução em que são utilizadas as veias hepáticas 
média e esquerda do receptor (ME). Note que o pinçamento vascular é realizado na origem
do tronco único. B- Reconstrução com as três veias hepáticas (DME). C- Reconstrução 
utilizando as veias hepáticas direita e média (DM). Note o posicionamento anteriorizado da 
boca anastomótica. D- Anastomose látero-lateral (LL) entre as porções retro-hepáticas da 
veia cava inferior do enxerto e do receptor. 

A

C D

B
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Capítulo 2 – Casuística e Método 
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estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das 

Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (CAPPesq) e todos os participantes 

assinaram um documento de “Consentimento Livre e 

Esclarecido”. Foram estudados 32 pacientes, recrutados entre os receptores 

de transplante hepático operados pela Unidade de Fígado no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP) entre 8 de outubro de 1999 e 30 de setembro de 2000. Os 

participantes foram divididos por meio de sorteio em dois grupos: 

convencional e piggyback. Vários desses pacientes também fizeram parte de 

um ensaio clínico maior que comparou alterações pulmonares em pacientes 

operados pelos métodos convencional com DVV e piggyback.23 

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, com idade igual ou 

superior a 18 anos, submetidos a primeiro Tx eletivo, nos quais não havia 

razões clínicas ou técnicas que justificassem a opção preferencial pelo 

método convencional ou piggyback. Assim, foram excluídos pacientes 

submetidos a Tx intervivos,61 nos quais a VCI é rotineiramente preservada, e 

portadores de polineuropatia amiloidótica familiar (PAF) que, no serviço, são 

rotineiramente submetidos a Tx convencional.62,63 Também foram excluídos 

os casos nos quais houve necessidade de mudança de método operatório 

definido pela aleatorização e os submetidos a transplante combinado de 

fígado com outro órgão. 

O 
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O processo de aleatorização dos participantes foi conduzido por um 

grupo de enfermeiros que não faziam parte da equipe cirúrgica escalada 

para o procedimento. O sorteio foi feito por lançamento de moeda, por meio 

de "cara ou coroa". A cada caso, a aleatorização foi estratificada de acordo 

com a escala de Child-Pugh,64 calculada imediatamente antes da cirurgia. A 

estratificação foi realizada por aleatorização em blocos a partir de cada 

classe de pacientes (Child-Pugh A, B ou C), utilizando blocos de tamanho 2 

e uma razão de alocação de um para um.65,66Assim, enquanto o primeiro 

paciente de cada classe de Child-Pugh foi efetivamente aleatorizado, o 

segundo foi automaticamente alocado para o método operatório contrário, 

formando um par. Apesar disso, os investigadores não puderam influenciar a 

seleção do segundo receptor, devido aos critérios de alocação de órgãos 

utilizados no Brasil no período de constituição da casuística.67 De acordo 

com a legislação brasieleira vigente na época da realização do estudo, 

quando um doador cadáver era “disponibilizado", o receptor do enxerto 

hepático era selecionado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 

dentre os integrantes de uma lista de espera regional formada pelos 

candidatos a Tx. Prioridade médica era conferida somente para casos de 

insuficiência hepática fulminante ou com necessidade de retransplante 

emergencial, situações excluídas da pesquisa. Se não houvesse receptores 

compatíveis nestas categorias, o fígado era oferecido para os pacientes 

listados de acordo com a identidade do grupo sanguíneo ABO e com o 

tempo de espera na lista. Assim, embora a ordem dos pacientes pudesse 

ser conhecida, a distribuição, segundo quatro grupos sangüíneos distintos, 
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gerou um obstáculo maior para a previsão de quem seria o próximo paciente 

em relação ao que seria obtido, caso tivessem sido utilizados blocos de 

tamanho quatro. 65 

As cirurgias do doador e do receptor foram realizadas com pequenas 

adaptações à técnica habitual, para permitir a avaliação do gradiente PVHL-

PVC, nos dois grupos. No método convencional, a VCI foi pinçada durante a 

fase anepática, e o retorno venoso foi mantido por meio de DVV porto-

fêmoro-axilar com bomba centrífuga de circulação extra-corpórea.27 Nesses 

casos, a reconstrução da VCI foi realizada por meio de anastomose término-

terminal acima e abaixo do fígado. No método piggyback, a VCI não foi 

pinçada em nenhum caso. O método de implantação da VCI do enxerto na 

VCI do receptor não foi padronizado, sendo definido durante o procedimento 

pelo cirurgião responsável. Nos dois grupos, todos os pacientes foram 

submetidos à revascularização arterial e portal simultâneas, seguindo a 

rotina do serviço. 68 

A PVHL foi medida por meio de catéter de polietileno 8F, com 

extremidade distal multiperfurada, que foi posicionada na veia hepática 

direita (VHD) do enxerto durante o preparo ex situ na bancada.69 A 

extremidade proximal deste catéter foi exteriorizada na porção infra-hepática 

da VCI (Figura 5). No grupo convencional, a exteriorização foi realizada 

através da linha de anastomose. No grupo piggyback, a VCI foi ligada ao 

redor do catéter. A PVC foi obtida por meio de catéter de Swan-Ganz (Figura 

6). As medidas de PVHL e PCV foram realizadas uma única vez, após a 

conclusão da anastomose biliar.  



Casuística e Método 14

 

 

 

 

 

Figura 5. Posicionamento do catéter na veia hepática direita do enxerto para medida de pressão. 
A extremidade proximal do catéter foi exteriorizada na porção infra-hepática da veia cava 
inferior (VCI) do enxerto: no grupo convencional (à esquerda), através da linha de anastomose;
no grupo piggyback (à direita), a VCI foi ligada ao redor do catéter.   

Figura 6. Medida das pressões de veia hepática livre (PVHL), por catéter posicionado na veia
hepática direita, e da pressão venosa central (PVC), por meio de catéter de Swan-Ganz. As
medidas foram obtidas com o mesmo transdutor, estipulando-se como nível de referência zero a
linha axilar média. 
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Todas as medidas foram obtidas com o mesmo transdutor, 

estipulando-se como nível de referência zero a linha axilar média. A medida 

das pressões foi realizada em apnéia, para evitar que as incursões 

respiratórias do paciente determinassem oscilações na curva pressórica. 

Nos casos em que persistiram oscilações, apesar dessa manobra, foi 

registrada a média aritmética dos valores máximo e mínimo observados. Foi 

considerado “bloqueio venoso hepático” a existência de gradiente PVHL-

PVC superior a 3 mm Hg.21 

Foram feitas medidas de creatinina sérica (Cr) no pré-operatório 

(imediatamente antes da cirurgia), do 1º ao 7º dia pós-operatório (PO) e no 

14º, 21º e 28º PO. A ocorrência de insuficiência renal aguda (IRA) foi 

definida como pico PO de Cr ≥2,0 mg/dL.16 Para cada indivíduo, a área sob a 

curva da Cr vs tempo (ASC), calculada pelo método trapezoidal,70 e dividida 

pelo tempo de observação PO (28 dias), foi utilizada como parâmetro da “Cr 

global”. Os pacientes foram classificados quanto ao desenvolvimento de 

ascite maciça no PO. Considerou-se como ascite maciça o acúmulo de 

líquido abdominal em volume superior a 500 ml/dia por mais de 30 dias, 13 

avaliado através do peso corpóreo, do débito dos drenos abdominais ou de 

paracentese.71 

A situação dos pacientes foi acompanhada até 30 de junho de 2006, 

sendo anotada a data de óbito dos que faleceram.  
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ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

O tamanho da amostra foi estimado em 32 indivíduos por meio do 

programa Sample Power, versão 1.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA), 

procurando detectar uma diferença de pelo menos 1,0 mm Hg entre o 

gradiente PVHL-PVC dos grupos convencional e piggyback, estimando-se o 

desvio padrão em 0,9 mm Hg,21  e fixando-se o nível de significância em 5% 

(α = 0,05). Com a amostra proposta, o poder do estudo foi estimado em 

86,0%. 

Foram comparados os grupos convencional e piggyback. 

Adicionalmente, foram comparadas as diferentes modalidades empregadas 

para reconstrução do efluxo venoso nos pacientes submetidos a Tx 

piggyback.  

As variáveis quantitativas foram comparadas, nos casos em que a 

distribuição era normal, por meio do teste “t” de Student, da ANOVA ou do 

método de comparações múltiplas de Bonferroni. Quando essa condição não 

ocorreu, foi utilizado o teste de Mann-Whitney. As variáveis qualitativas 

foram comparadas, entre os dois grupos, por meio do teste λ2 de Pearson, 

quando nenhuma freqüência esperada era menor que 5. Quando essa 

situação ocorreu, foi utilizado o teste exato de Fisher. A análise do 

comportamento temporal da sobrevida dos pacientes foi realizada por meio 

de construção de curvas atuariais de Kaplan-Meier.72 A sobrevida atuarial 

nos grupos convencional e piggyback foi comparada utilizando-se o teste de 

Cox-Mantel (log-rank).65 
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A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SPSS for 

Windows, versão 9.0 (Statistical Package for the Social Sciences Inc., 

Chicago, IL, EUA). Foi utilizado um nível de significância de 5%. Os valores 

são expressos em média ± desvio padrão (dp). 
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Capítulo 3 – Resultado 
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s etapas da constituição da casuística estão ilustradas na 

Figura 7. Foram realizados 64 Tx no período de 

recrutamento. Destes, dezenove casos não preencheram 

os critérios de inclusão, sendo considerados inelegíveis 

(Tabela 1). Outros três pacientes recusaram a 

participação no estudo. Os demais quarenta e dois pacientes, que 

concordaram, foram aleatorizados imediatamente antes da cirurgia. 

Entretanto, dez casos foram excluídos após a aleatorização: quatro por 

deslocamento do catéter de medida de pressão da VHD; dois nos quais, 

durante o Tx, houve necessidade de mudança do método operatório previsto 

pela aleatorização; dois por óbito intra-operatório; um por instabilidade 

hemodinâmica; e um por extravio dos dados (Tabela 2). Assim, 32 casos 

foram efetivamente estudados, sendo 15 do grupo convencional e 17 do 

grupo piggyback. Os diagnósticos dos pacientes são apresentados na 

Tabela 3 Os dados demográficos dos pacientes dos dois grupos são 

comparados na Tabela 4 

No grupo piggyback, a porção supra-hepática da VCI do enxerto foi 

anastomosada com as veias hepáticas média e esquerda (ME) em 3 casos; 

com as veias hepáticas direita e média (DM) em 5 casos; com as veias 

direita, média e esquerda (DME) em 5 casos e por meio de anastomose LL 

entre a veia cava do enxerto e do receptor em 4 casos. Não foram colocados 

drenos abdominais em nenhum paciente.73  

A 
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Figura 7. Diagrama de fluxo mostrando as etapas de seleção, recrutamento e alocação de
pacientes para a constituição da casuística. 
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Tabela 1. CAUSAS DE INELEGIBILIDADE DE 19 PACIENTES TRANSPLANTADOS 
DURANTE O PERÍODO DE ESTUDO QUE NÃO SATISFIZERAM OS CRITÉRIOS DE 

INCLUSÃO 

Causa de inelegibilidade n 

Idade inferior a 18 anos 1 

Retransplante de fígado 3 

Falência hepática aguda 5 

Transplante intervivos 3 

Opção preferencial pelo transplante convencional  

TIPS mal posicionado 1 

Hepatomegalia extensa  

          Doença Policística 1 

          Doença de Gouchet  1 

Síndrome de Budd-Chiari  1 

Polineuropatia Amiloidótica Familiar  3 

TIPS=“shunt” porto-sistêmico transjugular intra-hepático 
 

 
Tabela 2. CAUSAS DE EXCLUSÃO DE CASOS ALEATORIZADOS 

MÉTODO 
CAUSA DE EXCLUSÃO 

Convencional Piggyback 

Óbito intra-operatório 

Perda do posicionamento do catéter 

Mudança no método operatório 

Perda do protocolo 

Instabilidade hemodinâmica 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

2 

1 

0 

2 
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Tabela 3. DIAGNÓSTICO PRIMÁRIO DOS PACIENTES 

Diagnóstico 
Convencional 

(n = 15) 
Piggyback 

(n = 17) 
Total 

(n = 32) 

Hepatite C 7 7 14 

Hepatite B 1 2 3 

Hepatites C e B 1 0 1 

Cirrose alcoólica 3 0 3 

Hepatites C e álcool 0 1 1 

Hepatite C e B e álcool 0 1 1 

Colangite esclerosante primária 1 2 3 

Cirrose biliar primária 0 2 2 

Doença ductopênica 1 0 1 

Hepatite auto-imune 1 0 1 

Cirrose criptogênica  0 2 2 

 

A medida das pressões da veia hepática e do átrio direito foi 

realizada, em média, 174,0 ± 87,1 minutos após a revascularização do 

enxerto. Os valores observados do gradiente PVHL-PVC nos grupos 

convencional e piggyback são mostrados na Figura 8. O valor médio do 

gradiente foi de 2,43± 2,68 vs 2,41±1,94 mm Hg, respectivamente. Foi 

verificado gradiente PVHL-PVC superior a 3 mm Hg em 26,7 % dos casos 

(4/15) no grupo convencional e em 17,6 % dos casos (3/17), no grupo 

piggyback. Não há diferença estatisticamente significante entre estas 

proporções (p=0,678). 

A distribuição dos valores do gradiente PVHL-PVC no grupo 

convencional e no piggyback é mostrada na Figura 9, por meio de gráfico 
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“box-plot”. O valor mediano do gradiente PVHL-PVC é de 2 mm Hg no grupo 

convencional (limites 0-8 mm Hg) e de 3 mm Hg, no grupo piggyback (limites 

0-7 mm Hg), não havendo diferença estatisticamente significante (p=0,734).  

 
Tabela 4. CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES ESTUDADOS 

Característica 
Convencional 

(n = 15) 
Piggyback 

(n = 17) 
p 

Sexo (masculino/feminino) 11/4 11/6 0,712 

Idade (anos)    

média ± dp 47,8 ± 2,9 46,6 ± 2,7 0,761 

mediana (limites) 47,0 (28-70) 48,0 (18-64) — 

Child-Pugh    — 

A 1 1  

B 10 12  

C 4 4  

MELD    

média ± dp 14,3 ± 1,5 14,3 ± 4,2 0,970 

mediana (limites) 12,8 (6,8-24,8) 13,9 (7,6-21,2) — 

Cr pré-operatória (mg/dL)    

média± dp 1,2 ± 0,3 1,0 ± 0,5 — 

mediana (limites) 1,0 (0,5-1,5) 0,8 (0,6-2,6) 0,469 

∆t operatório (min)    

média ± dp 724 ± 115 649 ± 157 0,139 

mediana (limites) 690 (555-925) 600 (435-960) — 

∆t isquemia fria (min)     

média ± dp 555 ± 161 582 ± 173 0,649 

mediana (limites) 530 (261-890) 550 (340-900) — 

∆t=tempo 
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Figura 8. Valores individuais (quadrados menores) e médios (quadrados maiores) do gradiente
entre a pressão de veia hepática livre (PVHL) e a pressão venosa central (PVC) nos grupos
convencional e piggyback.  As barras representam o desvio padrão.  

Figura 9. Gráfico “box-plot” do gradiente entre a pressão de veia hepática livre (PVHL) e a
pressão venosa central (PVC) nos grupos convencional e piggyback. Não há diferença
estatisticamente significante entre os dois grupos (p=0,734). 
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A ocorrência de insuficiência renal aguda foi de 80% (12/15) no grupo 

convencional e 47% (8/17) no piggyback (p=0,120). A Figura 10 apresenta 

os valores médios da Cr no pré-operatório e do 1º PO ao 28º PO nos grupos 

convencional e piggyback. Há diferença estatisticamente significante entre 

Cr global dos grupos convencional e piggyback (2,04 ± 0,98 vs 1,40± 0,50 

mg/dL; p=0,040). Essa diferença persiste significante no 28º PO (2,04±0,89 

vs 1,41±0,44 mg/dL; p=0,022). Não há diferença estatisticamente 

significante entre os grupos convencional (1/15 casos) e piggyback (2/17 

casos) quanto ao desenvolvimento de ascite (p=1,000). 

As curvas de Kaplan-Meier com a sobrevida atuarial dos pacientes 

dos grupos convencional e piggyback são mostradas na Figura 11. A 

sobrevida de 1, 3 e 5 anos foi 93%, 80% e 80% no grupo convencional e de 

94%, 88% e 82% no grupo piggyback, respectivamente (p=0,316).  

 Figura 10. Valores médios de creatinina sérica no pré-operatório e do 1º ao 28º dia pós-
operatório. As barras representam o desvio padrão.  
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Os valores do gradiente PVHL-PVC observados nas diferentes formas 

de reconstrução utilizadas nos pacientes do grupo piggyback são mostrados 

na Figura 12. A comparação do gradiente PVHL-PVC por meio de análise de 

variância (ANOVA) mostrou uma diferença estatisticamente significante 

entre os quatro tipos de reconstrução empregados do método piggyback 

(p=0,039). Nas comparações múltiplas, duas a duas, realizadas pelo teste "t" 

de Student (Tabela 5), o gradiente PVHL-PVC observado na reconstrução 

LL foi semelhante ao da reconstrução ME (p=0,459) e significativamente 

maior que o das reconstruções DM (p=0,037) e DME (p=0,009). Entretanto, 

após o ajuste para comparações múltiplas pelo teste de Bonferroni, 

nenhuma diferença estatisticamente significante foi isolada (Tabela 5).  

Figura 11. Curvas de Kaplan-Meier com a sobrevida atuarial dos pacientes dos grupos
convencional e piggyback. Não há diferença estatisticamente significante entre os dois grupos
(p=0,316)  



Resultado 27

 

 

 

 
Tabela 5. COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS 

Intervalo de confiança 95%ª 
Comparações Diferença  

média p pª 
Limite inferior Limite superior 

LL vs. ME 0,9167 0,459 1,000 -2,8190 4,6524 

LL vs. DM 2,4500 0,037 0,223 -0,8311 5,7311 

LL vs. DME 3,2500 0,009 0,053 -0,0311 6,5311 

ME vs. DM 1,5333 0,205 1,000 -2,0387 5,1053 

ME vs. DME 2,3333 0,063 0,380 -1,2387 5,9053 

DM vs. DME 0,8000 0,436 1,000 -2,2935 3,8935 

ª = ajustado para comparações múltiplas pelo método de Bonferroni 
ME= modalidade de reconstrução que emprega as veias hepáticas média e esquerda do 
receptor; LL= anastomose látero-lateral entre a VCI do receptor e a do enxerto; DME= 
modalidade de reconstrução que emprega as veias hepáticas direita, média e esquerda do 
receptor e DM= modalidade de reconstrução que emprega as veias hepáticas direita e 
média do receptor. 

Figura 12. Valores individuais do gradiente entre a pressão de veia hepática livre (PVHL) e a
pressão venosa central (PVC) nas reconstruções do grupo piggyback utilizando as veias 
hepáticas média e esquerda (ME), direita, média e esquerda (DME), direita e média (DM) e na 
anastomose látero-lateral da veia cava inferior do enxerto e do receptor (LL). 
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Para aumentar o poder do teste, optou-se por reunir em um grupo as 

reconstruções LL e ME, que foram semelhante no teste '"t" de Student, e em 

outro, as reconstruções DM e DME, que apresentam a característica comum 

de incluir o óstio da VHD do receptor para anastomose com a porção supra-

hepática da VCI do enxerto. Nessa análise, o gradiente PVHL-PVC foi 

significantemente menor nos 10 casos em que a VHD foi utilizada para 

implantação da veia cava do enxerto (DME e DM) do que nos 7 casos nos 

quais foram utilizadas as reconstruções ME ou LL (1,4 ± 1,4 mm Hg vs. 3,9 ± 

1,7 mm Hg; p = 0,005).  
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Capítulo 4 – Discussão 
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porção retro-hepática da VCI recebe diversas tributárias 

que drenam o segmento I do fígado além das três veias 

hepáticas principais: direita, média e esquerda. O 

número, o calibre e a posição posterior desses vasos em 

relação ao fígado determinam dificuldade na sua abordagem cirúrgica. Por 

essa razão, quando foi estabelecida a padronização inicial do Tx, preferiu-se 

pinçar a VCI acima e abaixo do fígado e ressecar a porção retro-hepática do 

vaso junto com o órgão, evitando-se os riscos de seu isolamento. Entretanto, 

observou-se que a maior segurança técnica obtida com essa manobra 

determinava alterações hemodinâmicas severas, com redução de 50% no 

débito cardíaco, acompanhada de aumento de 75% a 90% da resistência 

vascular periférica.7,24 

As tentativas de manutenção do retorno venoso utilizando desvios 

passivos apresentaram alto risco de tromboembolismo.22 As primeiras 

experiências com sistemas de desvio ativo do sangue da VCI por meio de 

bombas tradicionais de circulação extra-corpórea, com sistema de rolete, 

exigiam anticoagulação dos pacientes, agravando alterações da crase 

sangüínea que são características da doença hepática crônica terminal.74,75 

O advento de um sistema de circulação extra-corpórea com bomba 

centrífuga, que diminuía o traumatismo dos elementos figurados do sangue 

e dispensava o uso de anticoagulantes, veio possibilitar o emprego de um 

desvio mais seguro.27 Sua aplicação no Tx, proposta por Shaw e cols.,7 em 

1984, teve rápida aceitação, sendo utilizada rotineiramente por 91% dos 

centros transplantadores da América do Norte, em 1987.26 Este foi o método 

A 
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empregado pela Unidade de Fígado do HCFMUSP, em 1985, no primeiro Tx 

bem sucedido no Brasil.67 

A preservação da porção retro-hepática da VCI não é de descrição 

recente, tendo sido utilizada por Calne e Williams,44 em 1967, num dos 

primeiros Tx realizados em Cambridge. Na ocasião, os autores idealizaram 

essa alternativa para contornar o desafio de transplantar, para um receptor 

adulto, o fígado proveniente de uma criança, o que determinava uma grande 

desproporção entre os perímetros da VCI do enxerto e do receptor. 

Optaram, então, pela liberação do fígado nativo da VCI do receptor, a qual 

foi preservada. A reconstrução do efluxo venoso foi realizada pela 

implantação da porção supra-hepática da VCI do enxerto no óstio formado 

pela união da veia hepática média (VHM) e da veia hepática esquerda (VHE) 

do receptor. 

No final da década de 80, essa manobra foi retomada por Tsakis e 

cols.,43 na tentativa, mais uma vez, de contornar dificuldades técnicas, como 

em casos de desproporção de diâmetro entre a VCI do enxerto e do 

receptor. Na mesma época, o método foi utilizado no Brasil, pela Unidade de 

Fígado, para transplantar um enxerto que, por ser proveniente de doador 

vivo, era desprovido de VCI.61 Em ambos os casos, a preservação da VCI 

deveu-se principalmente a razões anatômicas e, na maioria dos casos, o 

vaso permaneceu pinçado durante as fases de dissecção e de anastomose. 

Apenas em 1992, Jones e cols.45 propuseram a utilização do método 

piggyback para manutenção do retorno venoso durante a fase anepática, 

dispensando o emprego do DVV. Esse enfoque levou à popularização do 
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método,34,46,76 que passou a ser utilizado rotineiramente no HCFMUSP, pela 

Unidade de Fígado, em 1996.77 

 

O INTERESSE PELO TEMA 
 

No ano de 1999, vários fatores motivaram os pesquisadores a propor 

a realização do presente estudo. Na época, a experiência em transplantes 

da Unidade de Fígado, que acumulava mais de 300 procedimentos no 

HCFMUSP, permitia identificar casos com evoluções inesperadas, como a 

de pacientes que, após o Tx, apresentaram sangramento por varizes 

esofagianas mesmo com anastomose portal pérvia.78 A curiosidade 

despertada por esse relato estimulou a realização de um estudo sobre o 

comportamento da hemodinâmica portal após o Tx, procurando correlacionar 

a pressão portal com a pressão da veia hepática ocluída.69 Esse trabalho 

estabeleceu, no serviço, um método simples e seguro para medida intra-

operatória da pressão da veia hepática no fígado transplantado. 

Na mesma época, surgiu o primeiro estudo retrospectivo, no grupo, 

que analisou 51 pacientes submetidos a Tx, comparando 24 operados pelo 

método convencional com DVV e 27 pelo método piggyback em relação ao 

desenvolvimento de alterações pulmonares.77 O achado surpreendente de 

uma incidência maior de infiltrados pulmonares nas radiografias de tórax dos 

pacientes do grupo piggyback (88,9% vs. 33,3%; p<0,0001), e o resultado 

discrepante do único estudo identificado sobre o tema (através do banco de 

dados Medline) levaram à  proposição e à condução de um ensaio clínico, 

prospectivo e aleatorizado, para esclarecer a questão.23 O desenho desse 
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estudo serviu de base para outros trabalhos que analisaram aspectos 

clínicos complementares na mesma população.  

No grupo, surgiram dúvidas sobre a real habilidade dos métodos 

convencional e piggyback de evitar as conseqüências hemodinâmicas do 

pinçamento da VCI. No Tx com derivação veno-venosa, existe correlação 

inversa entre o fluxo da circulação extra-corpórea e a PPR.79 Assim, nos 

casos com fluxo baixo da derivação, o procedimento pode ser ineficiente.80 

Já nos Tx realizados pelo método piggyback, o pinçamento das veias 

hepáticas pode reduzir lateralmente a luz da VCI, comprometendo 

parcialmente o retorno venoso. De fato, descreve-se elevação da pressão da 

VCI durante a fase anepática no Tx piggyback.81 Vem daí o interesse 

comparar os métodos convencional e piggyback em relação às 

conseqüências hemodinâmicas e renais da redução parcial do retorno 

venoso na fase anepática. Paralelamente, acumularam-se relatos de uma 

maior incidência de complicações da drenagem venosa do enxerto no Tx 

piggyback.11,14,35,41,53,54,82,83,84,85 O conjunto desses questionamentos 

culminaram na proposição do presente estudo. 

 
A CONCEPÇÃO E A CONDUÇÃO DO ESTUDO 

 

A denominação “ensaio clínico” corresponde ao termo em inglês 

“clinical trial” e define um tipo específico de experimento.65,86 Um ensaio 

clínico é um estudo prospectivo em seres humanos comparando-se o valor 

de uma intervenção contra um controle. Para realizar a comparação, é 

necessário que esses dois grupos sejam semelhantes em relação a todas as 
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suas características, com exceção da intervenção a ser investigada. Isso 

permite que diferenças de resultado entre os grupos possam ser atribuídas, 

com grande probabilidade, à intervenção em estudo. Nos ensaios clínicos, a 

técnica utilizada para a obtenção da distribuição dos grupos controle e de 

intervenção é a aleatorização.87 

A concepção do presente estudo enfocou várias etapas, como o 

tamanho da amostra, a seleção e o recrutamento de pacientes, o método de 

alocação nos grupos e a escolha das variáveis de resposta. O tamanho da 

amostra foi estimado em 32 indivíduos procurando detectar uma diferença 

de, pelo menos, 1,0 mm Hg entre o gradiente PVHL-PVC dos grupos 

convencional e piggyback. Com a amostra proposta, o poder do estudo foi 

estimado em 86,0%. Por um lado, a pequena amplitude do gradiente e a 

estimativa do poder limitaram a probabilidade de erro de tipo II. Por outro 

lado, o tamanho da amostra contribuiu para a exeqüibilidade do estudo. 

Na etapa de seleção, procurou-se evitar que a decisão de incluir o 

paciente fosse influenciada por etapas que deveriam ser ulteriores, como a 

aleatorização. Assim, a análise de elegibilidade e a decisão do paciente de 

participar da pesquisa foram sempre anteriores à realização da 

aleatorização.  

A seleção de pacientes define a população para a qual as conclusões 

do estudo poderão ser estendidas. No presente estudo, foram incluídos 

pacientes adultos e de ambos os sexos. Por razões éticas, a idade mínima 

foi fixada em 18 anos, permitindo que a decisão sobre a participação na 

pesquisa pudesse ser tomada pelo próprio paciente. Optou-se por excluir 
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casos que, por serem mais suscetíveis a complicações, pudessem 

comprometer a comparabilidade dos grupos. São exemplos dessa situação 

os pacientes submetidos a retransplante e os portadores de insuficiência 

hepática aguda grave. Os casos de Tx combinado com outro órgão, na 

maioria das vezes o rim, também foram excluídos devido à maior 

probabilidade de insuficiência renal no PO.  

Optou-se por incluir apenas pacientes nos quais o Tx pudesse ser 

realizado tanto pelo método convencional quanto pelo piggyback. Na 

realidade, o Tx convencional pode ser realizado na quase totalidade dos 

pacientes. Constituem exceção os pacientes submetidos a Tx intervivos e 

casos com grande desproporção de tamanho entre o doador e o receptor. Já 

a situação de impossibilidade ou de inconveniência da utilização do método 

piggyback é mais freqüente. São exemplos os portadores de tumores 

hepáticos próximos à VCI. Nesses casos, a preservação do vaso poderia 

comprometer a radicalidade oncológica da cirurgia.43 No serviço, os 

portadores de PAF também eram operados rotineiramente pelo método 

convencional.63 Trata-se de pacientes com sintomas progressivos de 

neuropatia axonal, tais como alterações de sensibilidade e motricidade, além 

de disautonomias, como obstipação, diarréia e arritmias cardíacas.88 A 

causa da doença é o depósito nos nervos periféricos de uma transtirretina 

anômala produzida pelo fígado. O Tx é indicado para corrigir o defeito 

metabólico, embora os pacientes não apresentem outras alterações 

hepáticas funcionais ou anatômicas. A indicação do método convencional 

nos casos de PAF tinha dois argumentos principais. O primeiro era funcional, 
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relacionado à ausência de hipertensão portal e às alterações vasomotoras e 

de condução cardíaca típicas da doença.63 Devido a essas características, 

acreditava-se que o emprego do DVV pudesse proporcionar maior 

estabilidade hemodinâmica nesses casos. O segundo argumento prendia-se 

à necessidade anatômica de retirar o fígado dos receptores com PAF junto 

com o segmento retro-hepático da VCI para permitir a utilização do órgão 

como enxerto em dominó para um segundo receptor cirrótico.89,90 

Atualmente, aperfeiçoamentos técnicos permitem a realização do Tx em 

dominó, mesmo com a preservação da VCI no receptor com PAF.91,92,93 

No presente estudo, a opção pelo método convencional foi 

considerada preferencial em 4 casos por motivos não previstos nos critérios 

de inclusão (Tabela 1). A utilização do método piggyback foi contra-indicada 

em dois portadores de hepatomegalia maciça, sendo um por doença 

policística e um por doença de Gauchet. Nesses pacientes, devido ao 

volume do fígado, a rotação da víscera torna-se mais difícil, limitando o 

acesso à porção retro-hepática da VCI e aumentando o risco da dissecção 

do vaso. Optou-se também pelo método convencional em um portador de 

síndrome de Budd-Chiari e em um portador de TIPS∗, nos quais se entendeu 

que havia impossibilidade de utilização das veias hepáticas para 

implantação do enxerto pelo método piggyback.  

No caso de amostras com mais de 200 pacientes, a teoria da 

probabilidade assegura que a aleatorização simples seja capaz de gerar 

grupos realmente semelhantes, ou seja, constituídos por pacientes que não 

                                                 
∗ Sigla correspondente ao termo em inglês Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt 
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difiram de qualquer forma sistemática.66 No presente estudo, devido ao 

menor tamanho da amostra utilizada, decidiu-se realizar uma aleatorização 

estratificada,66 procurando evitar a ocorrência de desequilíbrio entre os 

grupos em relação à gravidade da doença hepática, avaliada pela 

classificação de Child-Pugh.64 

A estratificação limitou-se à gravidade da doença hepática devido à 

dificuldade em realizar-se o pareamento simultâneo de outras características 

demográficas, como idade e sexo, que não foram controladas. O número de 

estratos aumenta rapidamente à medida que mais fatores são incluídos. Se 

quiséssemos controlar todos os fatores citados, os três níveis do fator 

“gravidade” deveriam ser multiplicados pelos dois níveis do fator “sexo” e 

por, pelo menos, dois níveis do fator “idade”, resultando em 12 estratos 

distintos. Assim, para a amostra prevista de 32 pacientes, alguns estratos 

poderiam ter representação extremamente escassa. Por essa razão, 

recomenda-se que, em pequenas amostras, a estratificação seja limitada 

apenas aos fatores mais relevantes, minimizando o número de estratos.65 

Na prática, a análise comparativa revela que, no presente estudo, a 

aleatorização foi capaz de produzir grupos semelhantes também em relação 

ao sexo, à idade, à Cr pré-operatória (Tabela 4).  

No presente estudo, as variáveis de resposta foram selecionadas 

procurando-se identificar tanto alterações hemodinâmicas compatíveis com 

o bloqueio da drenagem venosa do enxerto, como conseqüências clínicas 

dessa complicação. Admitindo-se que, mesmo na presença de estenoses, o 

efluxo venoso do fígado transplantado tenda a se manter constante devido à 
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inexistência de circulação colateral, espera-se que ocorra um aumento da 

pressão nesse segmento de vaso na mesma proporção do aumento da 

resistência (pelas leis da Física, ∆Pressão = Fluxo x Resistência). Por essa 

razão, o aumento da pressão venosa é a variável utilizada na maioria dos 

trabalhos que avaliam complicações do efluxo venoso do enxerto no Tx.13,58  

Habitualmente, gradientes de até 3 mm Hg são considerados discretos.21,82 

Ducerf e cols.21 encontraram gradientes PVC-PVHL superiores a 3 

mm Hg em 15 % a 40% dos receptores submetidos a transplante piggyback, 

dependendo da modalidade utilizada. Cirera e cols.13 encontraram um 

gradiente PVHL-PVC de 10,4 ± 3,7 mm Hg em pacientes com ascite pós-Tx 

e de 5,6 ± 4,6 mm Hg naqueles sem esta complicação. É importante notar 

que o gradiente médio no grupo sem ascite é superior ao limite pressórico 

considerado significante (3 mm Hg). Portanto, alguns pacientes que 

apresentavam gradientes considerados hemodinamicamente significantes 

não desenvolveram manifestações clínicas.  

Vale notar que os valores do gradiente PVHL-PVC foram analisados 

de forma distinta nesses dois estudos: o primeiro como uma variável 

categórica (presença ou ausência de gradiente), definida por um limite 

pressórico considerado hemodinamicamente significante; no segundo, como 

uma variável numérica contínua. No presente estudo, optou-se por utilizar as 

duas abordagens. 

Um cuidado metodológico de importância para que os valores do 

gradiente PVHL-PVC sejam confiáveis é a ausência de ascite volumosa no 

momento da realização da medida. Isto se deve ao fato do aumento da 
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pressão intra-abdominal13 determinado pelo acúmulo de ascite promover 

uma compressão de todo sistema venoso infra-diafragmático, aumentando, 

assim, os valores da PVHL e, por conseqüência, os do gradiente PVHL-

PVC. No presente estudo, essa influência pode ser excluída já que as 

medidas foram realizadas no intra-operatório, com o abdome aberto, sob 

efeito apenas da pressão atmosférica. 

Os trabalhos que utilizam critérios clínicos para diagnóstico de 

alterações do bloqueio de efluxo venoso após o Tx baseiam-se no 

desenvolvimento de alterações clínicas sugestivas da complicação, como o 

aspecto intra-operatório do fígado,20 o desenvolvimento de ascite pós Tx 

13,14,15 e a disfunção renal.14,15,17,18,52 É importante perceber que a freqüência 

e a gravidade da complicação podem ser bastante diferentes dependendo 

do critério utilizado, sendo geralmente maior nos estudos hemodinâmicos.  

 
O RESULTADO OBTIDO 
 

O comportamento hemodinâmico do efluxo venoso do fígado, no 

presente estudo, foi semelhante nos grupos convencional e piggyback. Os 

valores médios do gradiente PVHL-PVC em ambos os métodos mostraram-

se próximos (2,43± 2,68 no grupo convencional vs 2,41±1,94 mm Hg no 

piggyback). A freqüência de bloqueio do efluxo venoso, definido pelo 

gradiente PVHL-PVC > 3 mm Hg, foi de 26,7 % dos casos no grupo 

convencional e em 17,6 % dos casos no grupo piggyback. Entretanto, dos 7 

pacientes com critérios hemodinâmicos de bloqueio, apenas 2 apresentaram 

ascite e 3 desenvolveram IRA. Esta discrepância fornece evidência adicional 
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de que o gradiente pressórico clinicamente significante deve ser superior ao 

limite de 3 mm Hg considerado habitualmente. 

Os valores pós-operatórios globais da Cr foram significativamente 

maiores no grupo convencional. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos quanto ao desenvolvimento de ascite. Zieniewicz 

e cols.,15 em estudo clínico retrospectivo, observaram uma freqüência de 

ascite e IRA maior no grupo convencional que no piggyback ( 37% vs 63% e 

10% vs 18% respectivamente). Cabezuelo e cols.,17 comparando três 

grupos,  observaram ocorrência de IRA progressivamente menor entre o 

grupo convencional com DVV, o convencional sem DVV e o piggyback (50% 

vs 39% vs 18%, p<0,01). Essa diferença pode estar relacionada com 

aumento mais pronunciado da pressão da VCI no Tx convencional sem 

DVV, com conseqüente diminuição da PPR. 17 

O desenvolvimento de insuficiência renal pós-transplante pode estar 

relacionado a várias condições pré-, intra- e pós-operatórias, como a função 

renal de base, status hemodinâmico, uso de drogas nefrotóxicas, disfunção 

do enxerto e sepse.16 Da mesma forma, o desenvolvimento de ascite maciça 

após o Tx também é multifatorial, existindo relatos que a ocorrência da 

mesma é significativamente maior nos casos de pacientes com hepatite 

C.94,95 A eventual influência desses fatores pode dificultar a identificação do 

papel do método operatório nessas complicações. 

Os valores do gradiente PVHL-PVC observados nos quatro tipos de 

reconstrução utilizados nos pacientes do grupo piggyback foram 

significantemente diferentes. O gradiente PVHL-PVC foi significantemente 
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menor nos 10 casos em que a VHD foi utilizada para implantação da VCI do 

enxerto (DME e DM) do que nos 7 casos nos quais foram utilizadas as 

reconstruções ME ou LL. Esse resultado confirma a discrepância entre as 

freqüências de bloqueio de efluxo venoso nas diferentes reconstruções 

empregadas no método piggyback. 20,57 

Na reconstrução DME, a incidência relatada de complicações da 

drenagem venosa do enxerto varia de zero a 1,2%.19,58 As maiores 

freqüências, variando de 0,8% a 25%, têm sido relatadas na reconstrução 

ME.13,19,21,53 Por essa razão, esse tipo de anastomose tem sido evitado pela 

maioria dos grupos envolvidos no transplante hepático.20  Acredita-se que a 

maior freqüência de bloqueio de efluxo na reconstrução ME esteja 

relacionada a vários fatores. Apesar de estudos anatômicos demonstrarem 

que, no local da anastomose, a abertura formada pela secção do septo entre 

a VHM e a VHE tem diâmetro congruente com o da VCI do enxerto,96 esse 

óstio não corresponde ao menor calibre da via de efluxo.  

Na realidade, em cerca de 85% dos indivíduos,96,97 a VHM e a VHE, 

proximalmente à anastomose, convergem para formar um tronco único que, 

em sua desembocadura na VCI do receptor, possui um calibre menor que o 

da boca anastomótica, o que pode constituir um fator limitante para o fluxo.96 

Mesmo nos casos em que o calibre não é limitante, pode ocorrer dificuldade 

de efluxo devido à torção da anastomose, causada pela diferença de 

orientação entre os vasos do receptor e do enxerto.42,20,98,99 De fato, 

enquanto o eixo caudal do tronco único aponta para a esquerda, o eixo 

cranial da VCI do enxerto é longitudinal na maioria das vezes.20  Essa 
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divergência de orientação acentua-se nos casos em que enxertos 

relativamente pequenos são implantados em lojas hepáticas amplas.98,100 

Habitualmente, essa desproporção permite que o fígado deslize para o 

hipocôndrio direito favorecendo a oclusão posicional.12,19,60,98 Finalmente, a 

utilização do tronco único gera uma distância entre a boca anastomótica e a 

VCI, o que favorece adicionalmente a torção da anastomose.20,60 

Apesar de bastante distintos anatomicamente, as reconstruções LL e 

ME apresentaram comportamento hemodinâmico semelhante. Esse achado 

difere do resultado de inúmeros trabalhos que relatam uma baixa freqüência 

de bloqueio do efluxo venoso na reconstrução LL, variando de zero a 0,7% 

em diferentes estudos.9,12,24 Uma explicação para esse resultado inesperado 

pode ser o uso mais infreqüente da LL no serviço, o que pode aumentar o 

risco de problemas técnicos na confecção da anastomose. 

Numa revisão recente de 54 pacientes submetidos Tx piggyback com 

reconstrução DM, não foram diagnosticadas complicações da via de efluxo 

venoso do enxerto e a sobrevida atuarial dos pacientes, após 1, 3 e 5 anos, 

foi de 94%, 91% e 91%, respectivamente. No último ano analisado na 

casuística, 80% dos Tx piggyback foram realizados por esse método.101 Os 

resultados do presente estudo confirmam a boa drenagem venosa obtida 

nessa reconstrução.  Essa técnica mantém um posicionamento favorável da 

anastomose, em posição mais anteriorizada, além de obter uma via de 

efluxo venoso sem restrições anatômicas tanto no sítio da anastomose como 

na desembocadura na VCI do receptor.102 
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DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA 
 

O presente trabalho se insere nas linhas de investigação do grupo de 

pesquisa denominado "Bases fisiológicas das complicações clínicas e 

cirúrgicas do transplante de fígado", do qual a autora e o orientador fazem 

parte. O estudo encontra-se numa transição entre trabalhos que, 

anteriormente, focaram a comparação entre os pacientes operados pelos 

métodos convencional e piggyback e a atenção, mais recente, a 

aperfeiçoamentos do Tx piggyback. Essa evolução reflete a falta de 

vantagens substanciais do método convencional nas comparações 

realizadas com o piggyback, além da associação com inconvenientes da 

técnica, como a maior incidência de disfunção renal, conforme observado no 

presente estudo. Embora existam controvérsias na 

literatura,11,25,26,31,33,41,42,103 nota-se no grupo um abandono progressivo do 

método convencional, que passou a ser utilizado apenas em situações 

especiais.  

Atualmente, existe um interesse do grupo de pesquisa na análise da 

segurança, exeqüibilidade e de eventuais vantagens da reconstrução do 

efluxo venoso com as VHD e VHM do receptor no Tx piggyback. Este 

método tem emprego freqüente no grupo, mas ainda é pouco difundido na 

literatura. Nos primeiros casos operados pelos pesquisadores, esta 

modalidade foi empregada para reduzir a desproporção entre as bocas 

anastomóticas em receptores adultos que receberam enxertos provenientes 

de doadores pediátricos. Empiricamente, observou-se, nesses casos iniciais, 
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uma baixa freqüência de bloqueio de efluxo venoso e um melhor 

comportamento hemodinâmico na fase anepática quando comparado com o 

emprego das três veias hepáticas principais. O resultado desta tese, 

mostrando a comparação favorável da técnica DM em relação a outros tipos 

mais populares de reconstrução, aumenta o embasamento científico dessa 

prática.  

A demonstração de uma freqüência baixa de complicações da 

drenagem venosa do enxerto na reconstrução DM ainda carece de 

evidências mais consistentes. À luz dos resultados obtidos e de dados da 

literatura, certamente se justifica a comparação do efluxo venoso do enxerto 

nas modalidades DM, DME e LL de Tx piggyback. Adicionalmente, seria 

interessante comparar a habilidade desses métodos na manutenção do 

retorno venoso durante a fase anepática. Nesse sentido, encontra-se em 

andamento no grupo um projeto de pesquisa que compara, em cadáveres 

frescos, por meio de imagens endoluminais, a constrição da VCI durante o 

pinçamento lateral do vaso nas modalidades DM e DME. Essas proposições 

vislumbram, como desdobramento final, a condução de um ensaio clínico, 

prospectivo e aleatorizado, comparando tanto o efluxo venoso do enxerto 

como repercussões hemodinâmicas regionais e sistêmicas durante a fase 

anepática do Tx piggyback nas modalidades DM, DME e LL.  
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Capítulo 5 – Conclusão  
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onclui-se que pacientes submetidos a Tx pelos métodos 

convencional e piggyback apresentam resultado 

semelhante em relação à drenagem venosa do enxerto, ao 

desenvolvimento de ascite e à sobrevida. Os valores pós-

operatórios imediatos da Cr são significantemente maiores no método 

convencional que no piggyback. Nos pacientes submetidos a Tx pelo método 

piggyback, o gradiente PVHL-PVC é menor nos casos em que o óstio da 

VHD do receptor é incluído para implantação da VCI do enxerto. 
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