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RESUMO 

No próximo ano, completam-se 40 anos desde a primeira tentativa de transplante 

hepático (TxH) em seres humanos. Há quase 20 anos, o transplante (Tx) tornou-se uma opção 

terapêutica real para os pacientes portadores de doença hepática terminal. Atualmente, o TxH 

é o tratamento de escolha para diversas enfermidades hepáticas, agudas ou crônicas. Dos 

transplantes realizados na Europa ou nos EUA, em torno de 12% dos pacientes são crianças e 

adolescentes. No Brasil, 20,9% dos pacientes transplantados de fígado em 2001 tinham até 18 

anos de idade e, destes, 60,7% tinham 5 anos ou menos.  

O objetivo do TxH é a manutenção da vida dos pacientes com doença hepática 

irreversível, e a principal forma de avaliação de sucesso é a sobrevida após o Tx. A primeira 

semana que se segue ao TxH, apesar dos excelentes progressos dos últimos anos, continua 

sendo o período mais crítico. A maioria dos óbitos ou das perdas do enxerto ocorrem nas 

primeiras semanas, em particular, nos primeiros 7 dias de TxH.  

Diversos fatores de risco para o resultado do TxH podem ser identificados na literatura, 

porém há poucos estudos específicos do Tx pediátrico. As crianças pequenas apresentam 

características particulares que os diferenciam do Tx nos adultos e nas crianças maiores.  

Com o objetivo de identificar fatores de risco para o óbito nos 7 primeiros dias após os 

transplantes hepáticos eletivos realizados em 45 crianças e adolescentes no Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre entre março de 1995 e agosto de 2001, foi realizado um estudo de 

caso-controle. Entre os 6 casos (13,3%) e os 39 controles foram comparadas características 

relacionadas ao receptor, ao doador e ao procedimento cirúrgico e modelos prognósticos.  

Das variáveis relacionadas ao receptor, o gênero, o escore Z do peso e da estatura para 

a idade, a atresia de vias biliares, a cirurgia abdominal prévia, a cirurgia de Kasai, a história 

de ascite, de peritonite bacteriana espontânea, de hemorragia digestiva e de síndrome 

hepatopulmonar, a albuminemia, o INR, o tempo de tromboplastina parcial ativada e o fator 
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V não foram associados com o óbito na primeira semana. A mortalidade inicial foi maior nas 

crianças com menor idade (p=0,0035), peso (p=0,0062) e estatura (p<0,0001), bilirrubinemia 

total (BT) (p=0,0083) e bilirrubinemia não conjugada (BNC) (p=0,0024) elevadas, e 

colesterolemia reduzida (p=0,0385). Os receptores menores de 3 anos tiveram um risco 25,5 

vezes maior de óbito que as crianças maiores (IC 95%: 1,3–487,7). A chance de óbito após o 

Tx dos pacientes com BT superior a 20 mg/dL e BNC maior que 6 mg/dL foi 7,8 (IC95%: 

1,2–50,1) e 12,7 (IC95%: 1,3–121,7) vezes maior que daqueles com níveis inferiores, 

respectivamente. 

Das características relacionadas ao doador e ao Tx, as variáveis gênero, doador de 

gênero e grupo sangüíneo ABO não idênticos ao do receptor, razão peso do doador/receptor, 

causa do óbito do doador, enxerto reduzido, tempo em lista de espera e experiência do 

Programa não foram associados com o óbito nos primeiros 7 dias. Transplantes com enxertos 

de doadores de idade até 3 anos, ou de peso até 12 Kg representaram risco para o óbito dos 

receptores 6,8 (IC95%: 1,1–43,5) e 19,3 (IC95%: 1,3–281,6) vezes maior, respectivamente. 

O tempo de isquemia total foi em média de 2 horas maior nos transplantes dos receptores não 

sobreviventes (p=0,0316).  

Os modelos prognósticos Child-Pugh, Rodeck e UNOS não foram preditivos do óbito. 

Os pacientes classificados como alto risco no modelo de Malatack apresentaram razão de 

chances para o óbito 18,0 (IC95%: 1,2–262,7) vezes maior que aqueles com baixo risco. A 

mortalidade na primeira semana foi associada a valores elevados do escore PELD. O risco de 

óbito foi de 11,3 (IC95%: 1,2–107,0) nas crianças com valor do PELD maior que 10.  

As crianças pequenas e com maior disfunção hepática apresentaram maior risco de 

óbito precoce. Doador de pequeno porte e prolongamento do tempo de isquemia também 

foram associados à mortalidade. Somente os modelos de Malatack e PELD foram preditivos 

da sobrevida. 
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SUMMARY 

The first attempt to perform a liver transplant (LTx) in human beings was made almost 

40 years ago. For 20 years now, transplants (Tx) have been an actual therapeutic option for 

patients with terminal liver disease. LTx is currently the treatment of choice for various liver 

diseases, both acute and chronic. About 12% of all recipients in Europe and the USA are 

children and adolescents. In Brazil, 20.9% of the recipients of liver transplants in 2001 were 

18 years old or younger, and 60.7% of them were younger than 5 years.  

The purpose of LTx is to preserve the life of patients with irreversible hepatic disease, 

and the principal measurement of success is survival after Tx. The first week after LTx is the 

most critical period, although remarkable improvement has been made in the last years. Most 

deaths or graft losses occur in the first weeks, especially in the first seven days after LTx.  

Reference to several risk factors for failure of LTx may be found in literature, but there 

are few studies that focus on pediatric Tx. Small children have specific characteristics, and 

Tx in small children is different from that performed in adults and older children.  

We conducted a case-control study to identify risk factors for death in the first seven 

days post elective liver transplant in 45 children and adolescents in Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil, from March 1995 to August 2001. Characteristics 

associated with recipient, donor, surgical procedures, and prognostic models were compared 

for 6 (13.3%) cases and 39 controls.  

Of the recipient’s variables, gender, weight-for-age and height-for-age Z scores, bile 

duct atresia, previous abdominal surgery, Kasai surgery, history of ascites, spontaneous 

bacterial peritonitis, digestive hemorrhage, or hepatopulmonary syndrome, as well as 

albuminemia, INR, activated partial thromboplastin time, and factor V, were not associated 

with death in the first week. Initial mortality was higher in younger children (p = 0.0035), and 

significantly associated with weight (p = 0.0062), height (p<0.0001), total bilirubinemia (TB) 
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(p=0.0083) and unconjugated bilirubinemia (UCB) (p=0.0024), and hypocholesterolemia 

(p=0.0385). Recipients younger than three years had a 25.5-fold greater risk of death than 

older children (95% CI: 1.3-487.7). The chances of death after Tx for patients with TB higher 

than 20 mg/dL and UCB higher than 6 mg/dL were, respectively, 7.8 (95 % CI: 3.2-50.1) and 

12.7 (95% CI: 1.3-121.7) times greater than for patients with lower levels. 

Of the variables for donor and Tx, gender, donor’s gender and ABO blood group 

different from recipient’s, donor/recipient weight ratio, cause of donor’s death, reduced graft, 

time on waiting list, and the Program’s experience were not associated with death in the first 

seven days. The risk for death of recipients in transplants with grafts from donors three years 

old or younger or donors weighing up to 12 kg was, respectively, 6.8 (95% CI: 1.1-43.5) and 

19.3 (95% CI: 1.3-281.6) times greater. Ischemia time was, in average, 2 hours longer in Tx 

of recipients who did not survive (p=0.0316).  

Child-Pugh, Rodeck and UNOS prognostic models were not predictive of death. 

Patients classified as high risk according to the Malatack model had an odds ratio for death 

18.0 (95% CI: 1.2-262.7) times greater than low risk patients. Mortality in the first week was 

associated with high PELD scores. Risk of death was 11.3 (95% CI: 1.2-107.0) times greater 

in children with PELD scores higher than 10.  

Small children with more severe hepatic dysfunction had a greater risk of early death. 

The variables “small donor” and “longer ischemia time” were also associated with mortality. 

Only the Malatack and PELD models were predictive of survival. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. DOENÇA HEPÁTICA NA CRIANÇA  

O reconhecimento da natureza ímpar das doenças hepáticas que afetam lactentes e 

crianças, e a compreensão da importância das variações fisiológicas que ocorrem no fígado 

em desenvolvimento exigiram estratégias específicas de diagnóstico e de manejo e 

encorajaram o rápido crescimento da hepatologia pediátrica (BALISTRERI, 2000). 

O fígado é o maior órgão sólido do corpo humano. Pesa entre 1200 a 1500 gramas no 

adulto e corresponde a cerca de 2% do peso corporal (DESMET, 2001). Na criança é 

relativamente maior e, segundo SHERLOCK & DOOLEY (2002), equivale até a 5,5% do 

peso corporal do recém-nascido (RN). 

O fígado do RN normal é imaturo do ponto de vista fisiológico e poderá levar de 

semanas a meses para atingir a plenitude de suas funções. Durante o período de gestação, a 

placenta e o fígado materno suprem as necessidades fetais. Nas primeiras 4 semanas de vida, 

o metabolismo de drogas, toxinas e xenobióticos é muito diferente do do adulto e, 

particularmente nos prematuros e nos lactentes pequenos, há maior propensão a lesões 

hepáticas de origem infecciosa, medicamentosa e nutricional (MOWAT, 1994a). Diversas 

enfermidades apresentadas por adultos podem afetar, de forma semelhante, o fígado de 

crianças e de adolescentes, mas as crianças e os lactentes também manifestam algumas 

doenças com características particulares. A hepatite viral B no RN, por exemplo, desenvolve 

curso dramaticamente diverso da evolução da mesma infecção quando atinge escolares ou 

adultos (NG & BALISTRERI, 1999).  

Na clínica pediátrica geral, as doenças do fígado são relativamente raras. Estima-se que 

durante a infância 1 em cada 1000 a 6000 crianças nos Estados Unidos da América (EUA) 

podem ser afetadas por doença hepática, excluindo-se deste cálculo as hepatites infecciosas 
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agudas. Na prática gastroenterológica pediátrica, as enfermidades hepáticas constituem 

apenas uma pequena fração dos atendimentos, sendo as crianças pequenas as mais afetadas. 

EL-YOUSSEF & WHITINGTON (1998) afirmaram que, do total de crianças com 

hepatopatia, as menores de 2 anos correspondem a 80% dos óbitos ou dos pacientes que 

necessitam de transplante hepático (TxH). SILVEIRA et al. (1993b) relataram que as doenças 

hepatobiliares foram a terceira (9%) causa básica de morte de crianças hospitalizadas no 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) no período de 1986 a 1992. A maioria (65%) 

dessas crianças apresentavam idade igual ou inferior a 2 anos quando do óbito, e a atresia de 

vias biliares (AVB) foi a moléstia hepatobiliar mais freqüente (53%) (SILVEIRA et al., 

1993b). Na tabela 1, abaixo, estão relacionadas as 10 doenças hepáticas mais comuns (+-

95%) que, segundo EL-YOUSSEF & WHITINGTON (1998), afetam as crianças nos EUA.  

 

Tabela 1 – Doenças hepáticas mais comuns em crianças 

1. Atresia de vias biliares  

2. Hepatite neonatal idiopática  

3. Síndrome de Alagille  

4. Colestase intra-hepática familiar progressiva  

5. Hepatite crônica auto-imune  

6. Hepatite viral crônica C e B   

7. Colangite esclerosante primária  

8. Fibrose hepática congênita  

9. Trombose extra-hepática de veia porta   

10. Deficiência de alfa-1-antitripsina  

Fonte: EL-YOUSSEF & WHITINGTON (1998) 
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Desta lista, observa-se que grande parte das enfermidades apresenta-se clinicamente, já 

nos primeiros meses de vida, por colestase. A freqüência da icterícia colestática é difícil de 

ser estimada, pois depende do critério adotado. DICK & MOWAT (1985) na Inglaterra, 

utilizando como critério a persistência de hiperbilirrubinemia conjugada por mais de 2 

semanas, verificaram uma incidência de colestase neonatal de 1 em cada 2500 nascimentos 

vivos.  

A doença hepática mais freqüente que afeta crianças é a AVB, sendo a mais comum 

causa de colestase crônica na infância (BALISTRERI, 2000; OHI, 2000). Isoladamente, a 

AVB é a doença motivadora para a realização de um grande número de transplantes hepáticos 

em crianças e, por isso, será tratada em maiores detalhes neste capítulo. Sua causa permanece 

desconhecida. A grande freqüência de diferentes malformações associadas sugere que a AVB 

possa resultar de distintos mecanismos etiopatogênicos (SILVEIRA et al., 1991), e que 

fatores imunogenéticos tenham um papel determinante na suscetibilidade à AVB (SILVEIRA 

et al., 1993a). Provavelmente, a AVB é resultante de um processo heterogêneo em que um 

insulto inicial (infeccioso, isquêmico ou tóxico) precipita uma severa destruição inflamatória 

dos ductos biliares nos pacientes geneticamente suscetíveis (OHI, 2000).  

A AVB tem distribuição universal, e estima-se que afeta de 1 em cada 8000 a 12000 

nascimentos vivos (BALISTRERI, 2000). É provável que ocorram aproximadamente 500 

novos casos a cada ano nos EUA (STARZL et al., 1983) e 80 novos casos por ano na 

Alemanha (BURDELSKI, 1995). No Japão, foi evidenciada uma média anual de 108 novos 

casos na última década (OHI, 2000). A incidência na França é de aproximadamente 80 novos 

casos por ano, com um caso para cada 10.000 nascimentos (ALAGILLE, 1987). No Reino 

Unido, no período de março de 1993 a fevereiro de 1995, 93 novos casos de AVB foram 

confirmados, sendo 1 caso para 16700 nascimentos vivos (MCKIERNAN et al., 2000).  
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A criança portadora de AVB, quanto não submetida à porto-enterostomia ou a TxH, 

invariavelmente evoluiu para colestase crônica, cirrose biliar, prurido, desnutrição e óbito em 

até 2 anos. A média da sobrevida das crianças não tratadas é de 8 a 11 meses (MOWAT, 

1994b; RYCKMAN et al., 1998).  

O encaminhamento precoce das crianças com colestase neonatal permanece um grande 

desafio aos pediatras e hepatologistas pediátricos, pois a idade é um dos principais fatores 

para o sucesso da cirurgia. No Reino Unido, cerca de 40% das 50 crianças com AVB, 

operadas entre os anos de 1985 e 1987, foram referidas para investigação após a oitava 

semana de vida (MIELI-VERGANI et al., 1989). No estudo de SANTOS et al. (1997) em 

Porto Alegre, somente 26,5% de 49 lactentes com colestase iniciaram a investigação com 

menos de 8 semanas de vida. No recente relato de JESUS & MONTEIRO (2000), no Rio de 

Janeiro, os autores demonstraram que, de 8 crianças submetidas à cirurgia de Kasai, nenhuma 

foi realizada antes de 45 dias de vida, e somente uma antes de 60 dias. 

Segundo ALAGILLE (1987), apenas 25% das crianças operadas de AVB podem ser 

consideradas curadas, embora permaneçam com cirrose biliar não progressiva e hipertensão 

portal. Os 75% restantes são candidatos a TxH: a) necessitarão de transplante (Tx) no 

primeiro ano de vida por apresentarem falha imediata na obtenção do fluxo biliar (40%); b) o 

TxH será necessário entre 2 e 5 anos de idade por persistirem colestáticos, apesar de 

apresentarem sucesso parcial da porto-enterostomia (30%); c) necessitarão de Tx entre 5 e 10 

anos de vida devido à colestase recorrente e/ou hipertensão porta (5%) (ALAGILLE, 1987). 

A sobrevida atuarial em 5 anos de crianças submetidas à porto-enterostomia não é igual nos 

diversos centros e varia de 32 a 61% (OHI, 2000). 

As outras enfermidades hepáticas relacionadas na tabela 1 são, com exceção das 

hepatites virais, menos freqüentes do que a AVB. Algumas são de origem genética (ex.: 
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deficiência de alfa1-antitripsina), outras adquiridas (ex.: hepatite viral B), e há um grupo cuja 

entidade ainda não está definida e, por isso, é denominada de hepatite neonatal idiopática. 

O desenvolvimento do Tx de fígado possibilitou a cura de diversas doenças hepáticas e 

constitui-se, atualmente, no tratamento definitivo da maioria das enfermidades de evolução 

progressiva e irreversível, sejam agudas ou crônicas (STARZL et al., 1987; SIEDERS et al., 

2000; FEICKERT et al., 2001). 

 

1.2. TRANSPLANTE HEPÁTICO 

1.2.1. Histórico  

O Tx ortotópico de fígado consiste na retirada do fígado doente e na implantação do 

enxerto, no sítio original. Os primeiros transplantes hepáticos em animais foram efetuados em 

1955 por C. Stuart Welch (STARZL, 1996) e em 1956 por Jack Cannon (STARZL et al., 

1982). Em 1o de março de 1963, foi realizado o primeiro TxH em seres humanos por Starzl 

na Universidade do Colorado em Denver. O receptor era um menino de 3 anos de idade 

portador de AVB. Ele morreu antes de a operação ser completada. Nos meses seguintes, mais 

4 pacientes foram transplantados, todos sem êxito (STARZL et al., 1982). Tentativas isoladas 

também foram feitas em Boston (1963) e Paris (1964), ambas sem sucesso. Vinte e três dias 

foi o máximo de sobrevida conseguida nesses 7 primeiros casos (STARZL, 1996). O 

primeiro TxH com êxito ocorreu em 23 de julho de 1967, executado por Starzl em uma 

menina de 19 meses de idade, portadora de hepatoma, e que sobreviveu por 13 meses, 

morrendo das metástases do tumor original (STARZL et al., 1987). Em maio de 1967, Roy 

Calne da Universidade de Cambrige transplantou o primeiro paciente na Inglaterra. Rudolf 

Pichlmayr iniciou o TxH em Hannover, na Alemanha, em 1972 e Henri Bismuth em Paris, na 

França, em 1974 (STARZL, 1996).  
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De 1967 a 1979, a equipe de Starzl realizou TxH em 170 pacientes (STARZL, 1996), 

contudo os resultados não eram encorajadores, pois de 50 a 75% dos pacientes morriam 

durante o 1o ano de pós-operatório (STARZL et al., 1987). Segundo STARZL et al., (1981), 

as mortes se concentravam nos primeiros meses de Tx e estavam relacionadas a erros 

técnicos e de manejo e às altas doses de corticoesteróides necessárias à imunossupressão.  

Em 1979, iniciou-se o uso clínico no TxH da ciclosporina, droga extraída do fungo 

Tolypocladium inflatum Gams por Borel, em 1976, e testada anteriormente por Calne, em 

1978, no Tx renal (CALNE et al., 1979). A introdução da ciclosporina no esquema 

imunossupressor diminuiu os óbitos nos primeiros meses pós-Tx, e a sobrevida dos pacientes 

em 1 ano aumentou para mais de 70% (STARZL et al., 1987). 

Em junho de 1983, durante a conferência do National Institute of Health dos EUA, 

após a exposição da experiência de 4 centros de 4 países (EUA, Inglaterra, Alemanha e 

Holanda) que totalizava 531 casos, ficou definido, por consenso, que o TxH perderia seu 

caráter experimental e passaria a ser considerado uma alternativa terapêutica válida para os 

doentes hepáticos (NIHC, 1984). Foi o impulso para a criação de vários novos centros de Tx 

e, desde então, o número de candidatos, de transplantes e de centros transplantadores 

aumentou várias vezes. Entre 1988 e 1998, o número de transplantes feitos anualmente nos 

EUA aumentou de 1713 para 4487, e o número de centros de 59 para 116 (SMITH et al., 

1999). No período de 10 anos, entre janeiro de 1988 e dezembro de 1997, foram realizados 

26450 transplantes em 25370 pacientes de 113 centros de 18 países associados ao European 

Liver Transplant Registry. É mais de 12 vezes o número de transplantes ocorridos nos 20 

anos anteriores (2116) (ADAM et al., 2000). Mais de 40000 pacientes foram transplantados 

em todo o mundo durante a década de 1980 (ASFAR et al., 1996).  

O refinamento das técnicas cirúrgicas e anestésicas, o aperfeiçoamento dos protocolos 

de imunossupressão, a melhor preservação dos enxertos e o aprimoramento dos critérios de 
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seleção resultaram na diminuição da mortalidade e na elevação da sobrevida no primeiro ano 

de Tx para 75 a 80% (ASFAR et al., 1996; ADAM et al., 2000). Como conseqüência, houve 

aumento do leque de indicações e do número de candidatos, expondo a questão da carência 

de doadores e da necessidade de critérios de alocação dos órgãos mais precisos. Enquanto o 

número de Tx realizados nos EUA passava de 1713 a 4058 (2,4 vezes), no período entre 1988 

e 1996, o número de candidatos aumentava de 616 para 7467 (mais de 12 vezes), e o número 

de mortos em lista de espera aumentava quase 5 vezes (KEEFFE, 1998). 

 

1.2.2. Transplante Hepático no Brasil e no Rio Grande do Sul 

No Brasil, 5 tentativas de TxH foram realizadas entre 1968 e 1972, todas sem sucesso 

(MIES et al., 1998). Novas tentativas iniciaram-se em 1985, e o primeiro TxH bem-sucedido 

na América Latina deu-se no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, realizado pela equipe da Unidade do Fígado no dia 1o de 

setembro de 1985 (MIES, 1998). Em 1988, o mesmo grupo descreveu o primeiro TxH com 

doador vivo (RAIA et al., 1989). 

O segundo grupo a executar o TxH com êxito no Brasil foi o do Instituto da Criança, 

também do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

em setembro de 1989 (MAKSOUD et al., 1991).  

No Rio Grande do Sul, o primeiro TxH foi efetivado no Hospital São Francisco da 

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre em junho de 1991 (CANTISANI et 

al., 1996) e, em 1995, a equipe do Programa de Transplante Hepático Infantil (THI) do 

HCPA realizou o primeiro TxH pediátrico (FERREIRA et al., 1998). 

De dois centros ativos no Brasil em 1990, houve evolução para 40 em 2001, e o número 

anual de Tx passou de 11 para 560 no mesmo período. Atualmente, no Rio Grande do Sul, o 



1. Introdução   9

TxH é realizado em três instituições, duas em Porto Alegre e uma em Passo Fundo (MIES et 

al., 1998; ABTO, 2001).  

 

1.2.3. Transplante Hepático em Crianças 

Conforme já referido, as crianças estão presentes desde os primeiros transplantes 

hepáticos executados em seres humanos. O primeiro Tx foi realizado em um menino de 3 

anos em 1963, e o primeiro sucesso foi alcançado em uma menina de 19 meses de vida em 

1967 (STARZL et al., 1987; SCHAFER, 2001).  

Nas primeiras duas décadas do TxH, os receptores com idade de 18 anos ou menos 

representavam cerca de 30% do total de transplantes hepáticos feitos no mundo, embora, em 

Pittsburgh, no mesmo período, significassem quase 47% dos pacientes transplantados 

(SCHARSCHMIDT, 1984). Nos EUA, dos aproximadamente 4000 transplantes hepáticos  

ocorridos em 1997, 13% dos pacientes tinham 18 anos ou menos (BUCUVALAS & 

RYCKMAN, 1999). As crianças até 15 anos de idade totalizavam 11,3% dos 22600 

transplantes registrados no European Liver Transplant Registry desde 1968 até 1999 

(BURDELSKI et al., 1999). Do total dos 560 transplantes hepáticos efetivados no Brasil em 

2001, 117 (20,9%) pacientes tinham até 18 anos de idade e, destes, 71 (60,7%) tinham até 5 

anos (ABTO, 2001).  

De 1963 a 1979, 86 crianças foram transplantadas em Denver, com sobrevida geral de 

21% (STARZL et al., 1982). Em 1983, STARZL et al. descreveram que a sobrevida mais 

longa no pós-TxH era de 13 anos. Neste caso, o paciente tinha 4 anos no momento do Tx. 

Outros 6 pacientes mencionados, que tinham mais de 10 anos de TxH, eram crianças por 

ocasião do Tx. 
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Já na era da ciclosporina, GARTNER et al. (1984) fizeram o primeiro relato de TxH 

somente em crianças. Das 47 crianças transplantadas, com idade entre 7 meses e 18 anos, 30 

(63,8%) sobreviveram no mínimo 6 meses.  

A história natural das doenças hepáticas na criança define a distribuição bimodal da 

idade dos receptores pediátricos. BURDELSKI (1995) estimou que, em cada 2 milhões de 

habitantes, 2 pacientes pediátricos necessitem de TxH a cada ano. Lactentes e crianças nos 

primeiros 2 anos de vida representam os pacientes com AVB e com erros inatos do 

metabolismo com evolução rapidamente progressiva, como a tirosinemia. Outros erros inatos 

do metabolismo, como deficiência de alfa-1-antitripsina, e cirrose após hepatite viral se 

apresentam para o TxH em crianças de maior idade ou já na adolescência (ALONSO & 

RYCKMAN, 1998; BALISTRERI, 1998).  

A principal indicação de TxH pediátrico permanece sendo a AVB que corresponde a 

cerca de 50% das crianças submetidas ao Tx (CUERVAS-MONS et al., 1986a; SHAW et al., 

1989a; STOCK et al., 1989; BILIK et al., 1993). Das primeiras 65 crianças e adolescentes 

avaliados para o TxH no HCPA até 1996, 30 (46,2%) eram portadores de AVB (FERREIRA 

et al., 1997). Embora o leque de indicações venha sendo constantemente ampliado nos 

últimos anos, raramente pacientes com doença hepática secundária à doença sistêmica, como 

a fibrose cística ou o tumor hepático maligno primário, apresentam-se como candidatos a 

TxH (BURDELSKI, 1994; BALISTRERI, 1998). As principais enfermidades que levam à 

necessidade do TxH na faixa etária pediátrica estão relacionadas na tabela 2.  

Até recentemente, eram consideradas contra-indicações absolutas ao TxH em crianças: 

1) soropositividade para o vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); 2) tumor maligno extra-

hepático irressecável; 3) metástases hepáticas; 4) doença terminal progressiva não hepática; 

5) septicemia não controlada; 6) doença neurológica irreversível.  
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Tabela 2 – Indicações para transplante hepático em crianças  

I. Doenças obstrutivas do trato biliar  
A. Atresia de vias biliares (~50%)  

B. Colangite esclerosante  

II. Doenças Metabólicas (~20%)  
A. Deficiência de alfa-1-antitripsina   

B. Tirosinemia  

C. Glicogenose tipo IV e, raramente, tipo I e III   

D. Doença de Wilson  

E. Doença neonatal do armazenamento do ferro   

F. Miscelânea  

III. Colestase intra-hepática (~5%)  
A. Colestase intra-hepática familiar (Doença dos Byler)  

B. Síndrome de Alagille  

C. Ductopenia não sindromática  

D. Hepatite neonatal idiopática  

IV. Hepatite aguda e crônica  
A. Insuficiência hepática aguda (~10%)   

1. Hepatite viral aguda  

2. Hepatite induzida por drogas ou tóxica  

B. Hepatite crônica / cirrose (~5%)   

1. Pós-viral  

2. Auto-imune  

3. Idiopática  

V. Tumores (~1%)  
A. Hepatoblastoma  

B. Carcinoma hepatocelular  

C. Sarcoma  

D. Hemangio-endotelioma  

VI. Miscelânea (1-2%)  
A. Cirrose criptogênica  

B. Fibrose hepática congênita  

C. Doença de Caroli  

D. Fibrose cística  

E. Cirrose secundária à nutrição parenteral prolongada  

Fonte: BALISTRERI, 2000 
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Condições que podem ser consideradas contra-indicações relativas e que devem ser 

avaliadas individualmente incluem: 1) infecção sistêmica avançada ou parcialmente tratada; 

2) encefalopatia hepática avançada (grau IV); 3) anormalidades psicossociais graves; 4) 

trombose venosa portal que se estende até o sistema venoso mesentérico (BALISTRERI, 

1998; GHOBRIAL et al., 2001). As contra-indicações devem ser analisadas não apenas no 

momento da avaliação inicial, mas também em intervalos regulares durante o período de 

espera para o Tx (GHOBRIAL et al., 2001).  

Durante a primeira década dos transplantes hepáticos era incomum a realização do 

procedimento em crianças muito pequenas. Os pacientes com menos de 10 quilogramas (Kg) 

correspondiam somente a 10% do total das crianças transplantadas, e muitos centros não 

aceitavam-nos como candidatos. (ESQUIVEL et al., 1987; STARZL et al., 1987). Além da 

escassez de doadores de tamanho adequado, que limitava o acesso dos lactentes ao TxH, o 

grande número de dificuldades técnicas secundárias às pequenas estruturas a serem 

anastomosadas complicava o procedimento cirúrgico (STARZL et al., 1987; RYCKMAN et 

al., 1991).  

A introdução da técnica de redução do enxerto hepático, em 1983, por Bismuth, e em 

1984, por Broelsch, na qual um fígado doado é ressecado ex-vivo para criar um enxerto para 

um receptor pequeno, diminuiu a disparidade no suprimento de órgãos entre crianças e 

adultos (BISMUTH & HOUSSIN, 1984; DE HEMPTINNE et al., 1987a e 1987b; 

BROELSCH et al., 1988a e 1988b; RYCKMAN et al., 1991). Aceita-se que o lobo esquerdo 

hepático pode ser implantado em um receptor com peso corporal até 4 vezes menor que o 

peso do doador, e o segmento lateral esquerdo do fígado pode ser usado em um receptor com 

peso 8 a 10 vezes menor que o do doador (RYCKMAN et al., 1991).  

A partir da consolidação da redução do enxerto hepático, novas técnicas foram 

desenvolvidas, como o split liver e a hepatectomia parcial de doador vivo. No split liver, um 
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fígado de um doador cadáver adulto é dividido em 2 enxertos: o lobo direito é, usualmente, 

implantado em um adulto; e o esquerdo, em uma criança (BUSUTTIL & GOSS, 1999; 

OTTE, 2001). 

Os primeiros transplantes hepáticos com enxerto bipartido foram realizados por 

PICHLMAYR et al.(1988) e BISMUTH et al. (1989). O conceito de dividir um fígado em 2 

enxertos é simples na teoria, porém de difícil execução prática, devido às limitações que 

restringem sua aplicação (OTTE, 2001; TESTA et al., 2001). Relatos recentes têm 

demonstrado que, quando executados em pacientes eletivos, a sobrevida do enxerto e do 

receptor podem ser semelhantes à do Tx com enxertos inteiros (GOSS et al., 1997; 

BUSUTTIL & GOSS, 1999; CHARDOT et al., 1999; SINDHI et al., 1999). Entretanto, a 

utilização da técnica de split liver ainda se constitui em maior risco para perda do enxerto, 

como mostra estudo do SPLIT (Studies of Pediatric Liver Transplantation) Group Reseach 

(2001). Tal discrepância pode ser atribuída à maior necessidade de treinamento cirúrgico para 

a aplicação da técnica e refletir a curva de aprendizado, conforme demonstrou o estudo de 

ADAM et al. (2000), em que centros mais experientes apresentavam melhor sobrevida.  

O Tx com doador vivo foi originalmente aplicado por Raia e colaboradores em São 

Paulo, em 1988 (RAIA et al., 1989). A possibilidade de programação do TxH com doador 

vivo permite sua realização sob melhores condições e com tempo de isquemia mínimo 

(TESTA et al., 2001). Os resultados têm sido excelentes, com sobrevida, inclusive, superior à 

dos enxertos com doador cadáver, particularmente em receptores menores de 1 ano de idade 

(SINDHI et al., 1999). A aplicação do Tx com doador vivo tem crescido e, no ano 2000, 

correspondeu a mais de 16% dos transplantes hepáticos cadastrados pelo SPLIT Group 

Reseach (2001) e em 15,9% dos realizados no Brasil em 2001(ABTO, 2001). 

A difusão das técnicas de redução, split liver e Tx com doador vivo, permitiu maior 

oferta de enxertos para as crianças pequenas e aumentou sua fração de participação. A média 
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da idade foi reduzida de 8,2 para 4,2 anos, e a média do peso de 30 para 15 Kg, sendo que a 

mortalidade em lista de espera, que atingia 29%, caiu para menos de 1%. Atualmente, as 

crianças pequenas, com peso corporal inferior a 10 Kg e com idade menor de 2 anos, podem 

corresponder a mais da metade dos transplantes hepáticos em alguns centros (RYCKMAN et 

al., 1991; BILIK et al., 1993; KUANG et al., 1996; BURDELSKI et al., 1999; TESTA et al., 

2001). Quase 60% das crianças que estão aguardando TxH têm menos que 5 anos de idade 

(BUCUVALAS & RYCKMAN, 1999).  

 

1.3. RESULTADOS DOS TRANSPLANTES HEPÁTICOS  

1.3.1. Mortalidade Precoce e Tardia 

O principal objetivo da realização do TxH é proporcionar a manutenção da vida aos 

pacientes com doença hepática irreversível. O Tx busca, também, melhorar a qualidade de 

vida, reabilitar os pacientes e, especificamente nas crianças, permitir crescimento e 

desenvolvimento mais adequados (BALISTRERI, 1998; KEEFFE, 2001). Para MARINO et 

al. (1998), o resultado do TxH é um fenômeno complexo, conseqüência da interação de dois 

diferentes sistemas biológicos – o doador e o receptor.  

O sucesso do TxH pode ser avaliado de diversas formas, como mortalidade em lista, 

sobrevida do receptor ou do enxerto, número e gravidade das complicações e qualidade de 

vida após o Tx (quadro 1). Também pode ser mensurado em vários momentos, que incluem o 

período pré-Tx, o TxH e o período de recuperação perioperatório, retorno à saúde funcional e 

resultado a longo prazo. Em cada fase, o paciente e a equipe de saúde enfrentam desafios 

diferentes (BUCUVALAS & RYCKMAN, 1999). A experiência clínica indica que a 

sobrevida após o TxH parece ter duas fases, freqüentemente descritas como mortalidade 

precoce e tardia (ROBERTS et al., 1989).  
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Quadro 1 – Formas de avaliação dos resultados do transplante hepático 

     
    • Transoperatória 
   • Precoce 

-- 
 

  • Mortalidade    • Perioperatória 
  (ou Sobrevida) -----   
 • Receptor -----

-- 
  • Real 

   • Tardia --
- 

• Estimada ou 
atuarial 

  • Morbidade  • Condicional 
     
  • Disfunção    

Desfecho - • Enxerto ------
-- 

 • Retransplante  

  • Perda --------------
- 

  

   • Óbito do receptor   
     
   • Hospitalar  
 • Institucional -

- 
• Custo  -------------

-- 
  

   • Total  
   

 

Procedimentos cirúrgicos de alto risco, como o TxH, têm o seu sucesso avaliado, 

inicialmente, através da sobrevida e da morbidade no período pós-operatório imediato, pois é 

o período mais crítico, em que há maior mortalidade e maior morbidade (RYCKMAN et al., 

1999). A maioria dessas complicações, que podem ser classificadas, de uma maneira geral, 

em disfunção do enxerto, complicações cirúrgicas e clínicas, são determinantes do resultado 

final do Tx. O manejo dos cuidados intensivos e a monitorização das potenciais complicações 

também possuem um papel crítico no sucesso do TxH. A maioria dos óbitos ou perdas do 

enxerto ocorrem precocemente nas primeiras semanas de Tx e, em particular, nos primeiros 7 

dias (GANSCHOW et al., 2000; EVERSON & KAM, 2001). Em algumas séries, 70 a 90% 

das mortes ocorreram nos primeiros 7 dias (BARROSO GARCIA DE SILVA et al., 1986; 

CUERVAS-MONS et al., 1986b; YANDZA et al., 1992). Mesmo em publicações mais 
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recentes, como a de BELLE & DETRE (1993) e GANSCHOW et al. (2000), a maior taxa de 

mortalidade é registrada na primeira semana de TxH.  

Em 1989, SHAW et al. (1989b) propuseram uma classificação para as causas de óbitos 

ocorridos no pós-Tx, dividindo-a em 4 categorias:  

1) morte diretamente relacionada com a morbidade pré-Tx do receptor; 

2) morte causada por complicação técnica ou cirúrgica; 

3) morte relacionada com falhas de imunossupressão; 

4) morte por causa incomum ou, muitas vezes, imprevisível 

Analisando a experiência de seu centro em Nebraska, com 101 receptores adultos e 79 

crianças, entre julho de 1985 e julho de 1988, os autores observaram que, dos 42 óbitos 

(23,3%) ocorridos no primeiro ano de Tx, 61,9% e 76,2% das crianças e 28,6% e 57,1% dos 

adultos morreram nos primeiros 30 dias e 3 meses, respectivamente. Dos óbitos acontecidos 

nos primeiros 30 dias após o Tx, tanto em crianças como em adultos, a maioria (57,9%) foi 

relacionada com a categoria 1. Das crianças que morreram no primeiro mês, 53,9% e 38,5% 

foram classificados em categoria 1 e 2, respectivamente. Dos óbitos relacionados diretamente 

com a morbidade pré-Tx do receptor criança (categoria 1), 87,5% ocorreram nos primeiros 30 

dias e todos em 3 meses de TxH . A totalidade dos óbitos causados por complicações técnicas 

ou cirúrgicas em crianças sucederam no primeiro mês. As mortes relacionadas com falha de 

imunossupressão (categoria 3) aconteceram entre 3 e 12 meses, tanto para crianças como para 

adultos. As mortes por causas incomuns ou imprevisíveis (categoria 4) ocorreram em 

qualquer tempo, e foi a única causa de morte de crianças após os 6 meses de Tx (SHAW et 

al., 1989b). 

BELLE & DETRE (1993), analisando os resultados de 9820 transplantes em 8501 

receptores, adultos e crianças, realizados nos EUA entre 1987 e 1991, observaram que a 

maioria dos óbitos ocorria nas primeiras semanas após o Tx (figura 1). Durante o primeiro 
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mês, aconteceram 38,9% dos 2053 óbitos (24,2%) ocorridos durante o período de 

acompanhamento (até 1419 dias). As causas dos óbitos diferiam conforme o período 

analisado. Na primeira semana, doença cardiovascular, mortalidade cirúrgica, não 

funcionamento primário do enxerto e hemorragia eram responsáveis por 2/3 das mortes. 

Entre a segunda e quarta semanas, mais da metade das mortes (56,1%) eram devidas à 

infecção. Dos que morriam após 1 ano, mais da metade das mortes ocorriam por infecção ou 

doença linfoproliferativa. A recorrência da doença original foi a causa de 11,5% dos óbitos 

após 1 ano de Tx (BELLE & DETRE, 1993). 

 

Figura 1 – Mortalidade semanal ocorrida em 1419 dias de acompanhamento de 8501 

transplantes hepáticos (adaptação de BELLE & DETRE, 1993) 

 

De acordo com YANDZA et al.(1992), muitas mortes de crianças transplantadas que 

acontecem no período perioperatório estão relacionadas a complicações técnicas (vasculares 

ou hemorrágicas) e à lesão cerebral nas hepatites fulminantes. A redução dessa mortalidade 

precoce, através do aperfeiçoamento da técnica cirúrgica e do melhor manejo no pós-
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operatório, tem proporcionado aumento no número de sobreviventes de longo prazo do TxH 

(RYCKMAN et al., 1999). Entretanto, apesar da diminuição absoluta dos óbitos, a maioria 

das perdas dos enxerto ou dos receptores continua ocorrendo precocemente nos primeiros 3 

meses de TxH, e a mortalidade e a falência do enxerto precoces permanecem perturbadoras, 

particularmente em crianças menores de 2 anos (JAIN et al., 2000 e 2002).  

Ao contrário dos primeiros anos do TxH, quando a sobrevida do paciente e do enxerto 

eram os principais parâmetros usados na avaliação do sucesso, os relatos mais recentes 

enfatizam como medidas de resultado a sobrevida a longo prazo, a morbidade pós-Tx, a 

utilização de recursos e a qualidade de vida (ESQUIVEL, 1996; ALONSO, 1998; KIM & 

DICKSON, 2001).  

 

1.3.2. Fatores de Risco para o Resultado do Transplante 

A elevação da sobrevida do TxH, a partir do início da década de 1980, e o 

reconhecimento do TxH como opção terapêutica, a partir de 1983, fizeram crescer não apenas 

o número de centros transplantadores e o número de pacientes transplantados, mas também o 

leque de indicações ao Tx e o número de candidatos, resultando em crescimento da lista de 

espera (KEEFFE, 1998). A falta de doadores suficientes para o número crescente de 

receptores em lista de espera aumentou o tempo de espera e o número de mortes nessa lista e 

desencadeou o questionamento sobre a quem deveria ser dada a prioridade na alocação dos 

órgãos doados (CUERVAS-MONS et al., 1986c; ECKHOFF et al., 1995).  

Diversos fatores de risco para o insucesso do TxH têm sido relatados na literatura, e os 

principais estão relacionados no quadro 2. A habilidade de identificar fatores de risco pré-

operatórios preditivos de pior sobrevida e maior morbidade após o Tx pode ajudar no uso 

mais efetivo dos órgãos e melhorar os resultados após o Tx (MOR & KLINTMALN, 1996).  
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Quadro 2 – Fatores de risco para o resultado do transplante hepático 

   
  • Idade e peso 
  • Estado nutricional 
  • Gravidade da doença 
 • Receptor ------------------- • Indicação do Tx 
  • Cirurgia abdominal prévia 
  • Doenças extra-hepáticas 
  • Características laboratoriais 
   
  • Gênero 
  • Idade 

  • Causa de óbito 
Fatores de risco --  • Doador --------------------- • Características laboratoriais e 

histológicas 
  • Gênero doador-receptor não idênticos 
  • Incompatibilidade ABO e HLA 

   
  • Experiência 
  • Tipo de enxerto 
 • Procedimento cirúrgico -- • Solução de preservação 
  • Tempo de preservação 
  • Imunossupressão 
   

ABO: grupo sangüíneo ABO; HLA: antígenos da histocompatibilidade humana 

 

1.3.2.1. Fatores de Risco Relacionados com os Receptores 

1.3.2.1.1. Idade e Peso 

Devido à falta de doadores adequados e às grandes dificuldades técnicas, muitos 

centros não aceitavam as crianças muito pequenas como candidatas a TxH (ESQUIVEL et 

al., 1987; BEATH et al., 1993b). A idade do receptor pediátrico, nessa época, era 

considerada o mais importante fator prognóstico isolado para o resultado do Tx (STARZL et 

al., 1987; VACANTI et al., 1987). Dentre os candidatos de pouca idade, a maioria com AVB, 

a técnica vascular requer grande perícia, e o risco de trombose da artéria hepática (TAH) e 

perda do enxerto é relativamente alto (LANGNAS et al., 1991). A grande incidência de 

dificuldades técnicas no Tx de crianças, com idade abaixo de 1 ano, está relacionada às 

pequenas estruturas a serem anastomosadas (ZITELLI et al., 1986; ESQUIVEL et al., 1987; 
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OTTE et al., 1990; SOKAL et al., 1990; BUSUTTIL et al., 1991; COX et al., 1991). A TAH, 

principal causa de perda de enxerto ou de óbito em crianças pequenas, está diretamente 

relacionada ao tamanho da artéria do doador pequeno (ESQUIVEL et al., 1987; TAN et al., 

1988; MAZZAFERRO et al., 1989; BRANT DE CARVALHO et al., 1991; LANGNAS et 

al., 1991).  

A sobrevida após o TxH de lactentes menores de 1 ano ou de menos de 10 Kg de peso 

foi de cerca de 60% nos anos 80, inferior às taxas de sobrevida das crianças maiores ou dos 

adultos, que atingiam de 75 a 80% (ASCHER & NAJARIAN, 1984; ESQUIVEL et al., 1987; 

SOKAL et al., 1990; BEATH et al., 1993b). No final dos anos 80 e início da década de 90, 

melhoraram os resultados gerais dos transplantes, e a sobrevida das crianças pequenas 

elevou-se progressivamente (ESQUIVEL et al., 1987 e 1991; SOKAL et al., 1990; LYNCH 

et al., 1992; DUNN et al., 1993; BEATH et al., 1993b; KALAYOGLU et al., 1993; 

VAZQUEZ et al., 1993; OTTE et al., 1994). Em centros especificamente orientados às 

crianças, como o de Bruxelas, apesar de mais da metade das crianças transplantadas terem 3 

anos ou menos de idade, foi alcançada taxa de sobrevida atuarial de 86% em 1 ano (OTTE et 

al., 1988). Esta melhora se deve à redução da incidência de problemas técnicos, 

particularmente da TAH, e da diminuição do tempo em lista de espera das crianças pequenas, 

a partir da utilização da redução do enxerto hepático (OTTE et al., 1988; KUANG et al., 

1996). 

 

1.3.2.1.2. Estado Nutricional 

A desnutrição está presente em virtualmente todos os doentes hepáticos crônicos 

avaliados para TxH e pode influenciar a sobrevida e a mortalidade após o Tx, tanto em 

crianças quanto em adultos (DICECCO et al., 1989; CHIN et al., 1992; ÁLVARES DA 

SILVA, 1995). Na infância, as enfermidades hepáticas crônicas estão, na maioria dos casos, 
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associadas ao déficit de crescimento e de desenvolvimento secundários à desnutrição 

protéico-calórica (GOULET et al., 1987). Inúmeros fatores, tais como colestase, má absorção 

e diminuição da síntese protéica, contribuem para a desnutrição nesses pacientes 

(MOUKARZEL et al., 1990). 

A avaliação nutricional na doença hepática crônica terminal é difícil e controversa. Os 

parâmetros convencionais, particularmente os relacionados ao peso, são pouco sensíveis para 

a definição da desnutrição protéico-calórica, pois estão freqüentemente alterados pela 

acumulação de líquidos e organomegalias. Os valores laboratoriais de proteínas séricas não 

são indicadores seguros da condição nutricional, pois são influenciados pela capacidade de 

síntese hepática (DICECCO et al., 1989; MOUKARZEL et al., 1990; CHIN et al., 1992; 

MCDIARMID, 1996). 

A desnutrição da criança com doença hepática está associada à maior mortalidade antes 

e após o TxH. A morbidade também está aumentada na criança desnutrida, com mais dias de 

permanência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mais infecções, maior dependência de 

ventilação mecânica (VM) e maior número de complicações cirúrgicas (GOULET et al., 

1987; MOUKARZEL et al., 1990; SHEPHERD et al., 1991; MCDIARMID, 1996). 

Um manejo precoce e agressivo da desnutrição da criança, enquanto aguarda Tx, é 

essencial (KAUFMAN et al., 1987) e, segundo WHITINGTON & ALONSO (1996), a 

inabilidade do fígado de dar suporte ao crescimento e ao estado nutricional em uma criança é 

um bom critério de indicação da necessidade do TxH. 

 

1.3.2.1.3. Gravidade da Doença 

Já na década de 80, SHAW et al. (1985) defenderam o conceito de que o nível de 

morbidade antes do Tx tinha uma influência direta no resultado do TxH. Sabe-se, atualmente, 

que as condições clínicas dos receptores adultos são as determinantes mais importantes do 
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sucesso do TxH, particularmente da sobrevida nos primeiros 6 meses (BISMUTH et al., 

1997; KIM & DICKSON, 2001). Nas crianças, a gravidade da doença do receptor por 

ocasião do TxH também é reconhecida como o mais importante fator prognóstico da 

sobrevivência (RYCKMAN et al., 1991 e 1999; BILIK et al., 1993; RODECK et al., 1996). 

Pacientes com pior estado funcional e falência de múltiplos órgãos têm maior risco de 

desenvolverem complicações pós-operatórias e demandam maior utilização de recursos (KIM 

& DICKSON, 2001). Para otimizar os resultados, o TxH deveria ser realizado enquanto a 

reserva funcional hepática do receptor está razoavelmente mantida, o que, na criança, é 

particularmente difícil devido à carência de doadores adequados e ao prolongado tempo de 

espera (RODECK et al., 1996; KIM & DICKSON, 2001). 

A ocorrência de descompensações está associada à progressão da doença hepática e à 

redução do tempo de vida do paciente. Ascite, sangramento de varizes esofágicas e 

encefalopatia hepática são as mais comuns expressões de descompensação hepática. 

(KEEFFE, 2001). Pacientes que desenvolvem ascite podem apresentar peritonite bacteriana 

espontânea (PBE) que está associada à deterioração da condição clínica e à elevada 

mortalidade antes e após o TxH (UKAH et al., 1993; MOR & KLINTMALN, 1996).  

 

1.3.2.1.4. Indicação do Transplante Hepático 

O resultado do TxH pediátrico não é idêntico em todas as indicações (MCDIARMID, 

1996; REDING et al., 1999a). As crianças, cuja indicação do TxH deve-se a erros inatos do 

metabolismo, apresentam os mais favoráveis resultados (BUSUTTIL et al., 1991; GRIDELLI 

et al., 1994; ANDREWS et al., 1996; ALONSO & RYCKMAN, 1998). A deficiência de 

alfa1-antitripsina é a mais comuns dessas condições e tem mortalidade reduzida, com 

sobrevida maior que 90% (BELLE & DETRE, 1993). As crianças com tal deficiência estão, 

geralmente, em melhores condições pré-Tx (PEETERS et al., 2001), pois são maiores em 
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idade e tamanho, menos desnutridas por não apresentarem longos períodos de colestase, não 

sofreram laparotomia prévia e, freqüentemente, a principal motivação para o Tx é a 

hipertensão porta (MCDIARMID, 1996). 

A AVB, embora fosse a mais comum indicação para o TxH pediátrico, inicialmente 

apresentava os piores resultados (STARZL et al., 1979 e 1987; BURDELSKI et al., 1987; 

ESQUIVEL et al., 1987; BUSUTTIL et al., 1991). Tais resultados estavam relacionados ao 

fato de as crianças com AVB serem geralmente as mais novas, com maior comprometimento 

clínico e maior desnutrição. Apresentavam-se com insuficiência de síntese hepática, 

colestase, hipertensão porta avançada, cirurgia abdominal prévia e, por vezes, inúmeras 

revisões cirúrgicas do procedimento de Kasai (ESQUIVEL et al., 1987; STARZL et al., 

1987; BUSUTTIL et al., 1991; KALAYOGLU et al., 1993; MEISTER et al., 1993; 

RYCKMAN et al., 1993; HOLT et al., 1997; ANDREWS et al., 1996; MCDIARMID, 1996). 

Entretanto, relatos recentes mostram que as taxas de sobrevida são quase idênticas às das 

crianças com doenças metabólicas (ESQUIVEL, 1996; PEETERS et al., 2001). Atualmente, 

a sobrevida atuarial de crianças com AVB submetidas a TxH é de 81 a 98% no primeiro ano 

e de 76 a 86% no quinto ano (RYCKMAN et al., 1993; OTTE et al., 1994; GOSS et al., 

1998; VO THI DIEM et al., 2002). 

Pacientes pediátricos transplantados por tumores hepáticos primários têm resultados 

iniciais semelhantes aos das outras indicações, porém piores ao longo dos anos devido à alta 

taxa de recorrência da neoplasia (ESQUIVEL, 1996; MCDIARMID, 1996; GOSS et al., 

1998).  

 

1.3.2.1.5. Cirurgia Abdominal Prévia  

Nos receptores com cirurgias abdominais prévias, a presença de aderências e de uma 

variedade de alterações anatômicas torna a hepatectomia mais difícil (CUERVAS-MONS et 
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al., 1986b; ZITELLI et al., 1986; RYCKMAN et al., 1998). Cirurgia abdominal em áreas 

peri-hepáticas, em particular procedimentos de derivações porto-sistêmicas e cirurgias do 

trato biliar, leva à formação de aderências com vasos colaterais porto-sistêmicos e é associada 

com maior dificuldade cirúrgica e com maior perda sangüínea intra-operatória, tornando o Tx 

um procedimento mais longo, com maior freqüência de complicações pós-operatórias e, em 

geral, piorando a sobrevida (CUERVAS-MONS et al., 1986b; MOR & KLINTMALN, 

1996). Os problemas técnicos ocasionados pelas cirurgias prévias, nos primeiros anos do 

TxH, eram tantos, que o grupo de Cambrige-King’s College, na Inglaterra, considerava 

múltiplas cirurgias prévias uma contra-indicação para o Tx (STARZL et al., 1982). Em 1982, 

STARZL et al. descreveram o dobro do risco de morte no primeiro mês após o TxH em 

pacientes com cirurgia prévia na região portal em comparação com pacientes sem cirurgia 

abdominal maior. Uma série subseqüente do mesmo autor, assim como outros relatos, 

mostrou que o TxH podia ser realizado com segurança, sem aumento da mortalidade, em 

adultos com cirurgia prévia (SHAW et al., 1985; BARROSO GARCIA DE SILVA et al., 

1986; VACANTI et al., 1987; TURRION et al., 1991; BALIGA et al., 1992; ECKHOFF et 

al., 1995; MARINO et al., 1998). 

A hepatectomia em crianças, geralmente, é mais fácil que em adultos, exceto naqueles 

pacientes submetidos a múltiplas laparotomias (STARZL et al., 1979; ESQUIVEL et al., 

1987; OTTE et al., 1994). A cirurgia de Kasai (porto-enterostomia) é a cirurgia abdominal 

prévia mais freqüente nas crianças submetidas a TxH, mas também ocorrem laparotomias 

exploratórias, derivações porto-sistêmicas, colecistectomias e esplenectomias (CUERVAS-

MONS et al., 1986b). A menor sobrevida das crianças com AVB, verificada na década de 80 

(GARTNER et al., 1984; CUERVAS-MONS et al., 1986b; STARZL et al., 1987), era 

atribuída, em parte, às dificuldades experimentadas pelos cirurgiões durante a hepatectomia, 

muitas das quais diretamente causadas pela presença de aderências e outras alterações 
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anatômicas secundárias ao procedimento de Kasai (CUERVAS-MONS et al., 1986b). 

Entretanto, a existência de Kasai prévio ao TxH, quando comparada aos outros tipos de 

cirurgia abdominais, não esteve associada a maior risco de mortalidade e de morbidade 

segundo a experiência de CUERVAS-MONS et al. (1986a) e ANDREWS et al. (1996). 

A cirurgia abdominal prévia em crianças, particularmente no quadrante superior direito, 

está relacionada com maior sangramento intra-operatório, maior número de infecções em 

geral e de infecções abdominais e ocorrência de perfuração de intestino no pós-Tx 

(CUERVAS-MONS et al., 1986b; SUPERINA et al., 1989; SHAKED et al., 1993). Embora 

esses fatores aumentem a complexidade, eles não impedem o TxH, nem influenciam 

adversamente a sobrevida do paciente ou do enxerto (CUERVAS-MONS et al., 1986b; 

BREMS et al., 1987; KALAYOGLU et al., 1993; MEISTER et al., 1993; RYCKMAN et al., 

1993; OTTE et al., 1994; GOSS et al., 1996; RODECK et al., 1996; SANDLER et al., 1997; 

SIEDERS et al., 2000).  

 

1.3.2.1.6. Doenças Extra-Hepáticas 

O comprometimento de outros órgãos ou sistemas, em particular os sistemas renal e 

pulmonar, antes ou no momento do TxH, pode afetar o resultado deste (KIM & DICKSON, 

2001). A disfunção renal, avaliada através do nível de creatinina sérica ou da necessidade de 

diálise, particularmente em adultos, está associada à pior sobrevida antes e à maior 

mortalidade e morbidade após o TxH, (CUERVAS-MONS et al., 1986c; BALIGA et al., 

1992; ECKHOFF et al., 1995; MARINO et al., 1998; MARKMANN et al., 2001). Ao 

contrário dos adultos, o nível de creatinina nas crianças não possui significativa capacidade 

de prever o resultado antes e após o TxH (RODECK et al., 1996; WIESNER et al., 2001). A 

avaliação da função renal na criança com doença hepática não pode ser estimada pelo nível 
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sérico de creatinina e necessita de determinações mais complexas com o cálculo da taxa de 

filtração glomerular (TFG) para ajuste ao tamanho da criança (SCHWARTZ et al., 1976).  

A presença de hipoxemia secundária a dilatações dos capilares e a derivações arterio-

venosas pulmonares, em pacientes portadores de doença hepática aguda e crônica, caracteriza 

a síndrome hepatopulmonar (SHP) (KROWKA et al., 1990; KROWKA & CORTESE, 1994; 

LANGE & STOLLER, 1995). O diagnóstico deve ser considerado em pacientes com 

dispnéia, cianose, baqueteamento digital e deve ser confirmado através de gasometria arterial 

sob hiperóxia, cintilografia pulmonar com determinação do índice cérebro/pulmão e por 

ecocardiografia com contraste gasoso (KROWKA et al., 1990; RODRIGUEZ-ROISIN  et al., 

1992; GRIMON et al., 1994; KROWKA & CORTESE, 1994). A SHP pode ocorrer em 

adultos e crianças de qualquer idade, em diversos tipos de doenças e com discutível relação 

com a gravidade da disfunção hepática. A prevalência nas crianças varia desde 0,5%, em 

crianças com trombose da veia porta, até 20%, na AVB com síndrome polisplênica (BARBE 

et al., 1995). Na avaliação para o TxH, MIURA (1996), em São Paulo, encontrou a cifra 

elevada de 37% de crianças e de adolescentes com SHP. A hipóxia crônica pode determinar 

perda da qualidade de vida e deterioração da função hepática (KROWKA et al., 1993; 

KROWKA & CORTESE, 1994). Devido ao risco de falha na reversão da dilatação vascular 

pulmonar e de necessidade de oxigenioterapia e VM por longo período após o TxH, a 

hipoxemia, quando grave, era considerada uma contra-indicação ao Tx (VAN THIEL et al., 

1984; MEWS et al., 1990). Contudo, diversos estudos têm relatado sucesso na reversão da 

SHP após o TxH (SCHWARZENBERG et al., 1993; SCOTT et al., 1993). Em Porto Alegre, 

GARCIA et al. (2000) não observaram recorrência da SHP após o TxH de 48 adultos. 

Crianças têm sido transplantadas com reversão da hipoxemia, embora requeiram atenção 

especial de suporte ventilatório e de oxigenação no período pós-operatório precoce 
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(LABERGE et al., 1992; VAN OBBERGH et al., 1993; FEWTRELL et al., 1994; 

HOBEIKA et al., 1994). 

1.3.2.1.7. Características Laboratoriais 

Diversos exames laboratoriais, em amostras de sangue, são utilizados na avaliação das 

funções hepáticas e podem ajudar na caracterização da condição clínica do paciente 

hepatopata. Vários estudos com análises de testes laboratoriais como fatores de risco para o 

resultado do TxH são descritos na literatura, e alguns deles estão relacionados na tabela 3. 

Desses estudos, somente o de RODECK et al. (1996) analisou exclusivamente o TxH 

pediátrico, demonstrando, através da regressão de Cox, associação da bilirrubina (BB), da 

albumina, do tempo de protrombina (TP) e da colinesterase pré-Tx com a mortalidade em 1 e 

5 anos após o Tx, o que não ocorreu com a alanino-aminotransferase (ALT) e a aspartato-

aminotransferase (AST).  

Diversos testes dinâmicos têm sido propostos na avaliação da reserva funcional 

hepática em adultos e crianças com doença hepática. Diferentes aspectos da função hepática 

podem ser mensurados, utilizando-se substâncias como monoethyglycinexylide (MEGX), 

indocianina verde (ICV) e cafeína (SHAKED et al., 1997). OELLERICH et al. (1991a) 

relataram relação significativa e independente da formação de MEGX e da meia-vida da ICV 

com a sobrevida em um ano de pacientes adultos com cirrose sem Tx. O mesmo grupo relata, 

também, a associação da formação de MEGX e da meia-vida da ICV com a sobrevida em 6 

meses de crianças e de adultos com cirrose (OELLERICH et al., 1991b). BURDELSKI et al. 

(1992) identificaram, através de modelo de riscos proporcionais de Cox, uma significativa 

relação entre o resultado da formação do MEGX e do teste da ICG e a taxa de sobrevida em 1 

ano de crianças antes do TxH. LUFT (1997) avaliou teste salivar de eliminação da cafeína em 

crianças hepatopatas e observou que, embora fosse capaz de estimar o grau de dano funcional 

hepático, o teste não conseguia prever o óbito sem o TxH.  
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Tabela 3 – Relação dos exames laboratoriais pré-Tx e a ocorrência de óbito após o Tx 

Autores, ano Adultos Desfecho Associação com o óbito 

Cidade Crianças  Sim Não 

Cuervas-Mons et al., 
1986c 
Pittsburgh 

93 
0 

Óbito 
hospitalar 

Bilirrubina >=8,7 mg/dL 
Creatinina >=1,7 mg/dL 
↑ Leucócitos totais 

↑ PMN 

↓ Albumina 
↓ Proteínas totais 
↑ Imunoglobulinas 
↓ Transferrina 

Stock et al., 1989 
Minneapolis 

15 
45 

Óbito em 6 
meses e 1 

ano 

- Bilirrubina >5,5 mg/dL 
Albumina <=3 g/dL 

TP >=15 s 
Brems et al., 1987 
Los Angeles 

37 
35 

Óbito em 3 
meses 

- Bilirrubina >5 >20 
mg/dL 

ALT >100 >300 U/L 
FA >100 >300 U/L 

TP >5 s >ctr 
TTPA >10 s >ctr 

Creatinina >1,3 mg/dL 
Roberts et al., 1989 
Boston 

100 
0 

Óbito em 
<24 h 
<30 d 
>30 d  

<24h e <30d: ↑ Creatinina
>30d: ↑ Bilirrubina 

↓ Albumina 

<24h e <30d: 
↑ Bilirrubina 
 ↓ Albumina 

↑ AST 
↑ Leucócitos totais 

↑ TP 
Baliga et al., 1992 
Michigan 

229 
0 
 

Óbito 
hospitalar 

Creatinina >1,7 mg/dL 
 

↑ Bilirrubima 

Eckhoff et al., 1995 
Madison 

347 
0 

Óbito em 6 
meses 

Bilirrubina >5 >20 mg/dL
Creatinina >2 mg/dL 

TP >17 s  
TTPA >40 s 

Albumina <=2,5 g/dL 
FA >100 >200 U/L 

AST >100 >200 U/L 
Amônia >80 µmol/L 

Rodeck et al., 1996 
Hannover 
 

0 
118 

Óbito em 1 
e 5 anos 

Bilirrubina >20 mg/dl 
Albumina <3,3 g/dL 
↓ Colinesterase 

↓ TP % 

↑ ALT 
↑ AST 

Marino et al., 1998 
Pittsburgh 
 

2019 
0 

Óbito ou 
perda do 

enxerto em 
1 ano 

Bilirrubina > 15 mg/dL 
Creatinina >1 mg/dL 

 

↑ TP 

Selberg, 1997 
Hannover 

75 
0 

Óbito em 1 
e 5 anos 

- ↓ Albumina 
ALT 

↓ Sódio 
↑ Gama-globulinas 

↓ TP % 
Markmann et al., 2001 
Los Angeles 
 

936 
207 

Óbito ou 
reTx em 1 

ano 

Albumina <2,8 g/dL 
Creatinina >=2 mg/dL 

Uréia >=50 mg/dL 

Bilirrubina >=13 mg/dL 
Amônia >=80 µmol/L 

TP >= 20 s 
Plaquetas <60000 c/mm3

ALT: alanino-aminotransferase; AST: aspartato-aminotransferase; ctr: controle; FA: fosfatase alcalina; PMN: polimorfonucleares; TP: 

tempo de protrombina; TTPA: tempo de tromboplatina parcial ativada. 
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1.3.2.2. Fatores de Risco Relacionados com os Doadores e com os Transplantes  

1.3.2.2.1. Características dos Doadores 

Diversos fatores relacionados ao doador têm sido implicados nos resultados dos 

transplantes hepáticos. A idade do doador pode afetar os resultados. Os doadores de maior 

idade estão associados à disfunção primária do enxerto (MOR et al., 1992; PLOEG et al., 

1993), maior taxa de perda do enxerto e maior mortalidade após o Tx (MOR et al., 1992; 

STRASBERG et al., 1994; DETRE et al., 1995; HOOFNAGLE et al., 1996; MARINO et al., 

1998; BUSQUETS et al., 2001; MARKMANN et al., 2001). Com o aumento da experiência,  

contudo, pode ser observada uma ampliação do limite de idade considerado como de risco 

para o resultado,  de 45 a 50 anos para 70 anos (STRASBERG et al., 1994; DETRE et al., 

1995; HOOFNAGLE et al., 1996; MARINO et al., 1998; BUSQUETS et al., 2001).  

Por outro lado, quando os doadores são lactentes, devido ao tamanho dos vasos 

sangüíneos, há maior risco de TAH e perda do enxerto e óbito do receptor (CACCIARELLI 

et al., 1997; TAN et al., 1988). Em recente estudo, de MCDIARMID et al. (2000), foi 

demonstrado que a sobrevida do enxerto em 3 anos de receptores pediátricos era 

significativamente afetada quando esses recebiam enxerto de doador com 18 ou mais anos de 

idade.  

Alguns estudos têm relatado menor sobrevida e maior perda do enxerto quando o 

doador é do gênero feminino (MARINO et al., 1998; MARKMANN et al., 2001), 

independente do gênero do receptor. BROOKS et al. (1996) observaram resultados similares 

quando um receptor masculino recebia enxerto de um doador feminino. FRANCAVILLA et 

al. (1998), em estudo com crianças e adolescentes, também relataram menor sobrevida após o 

TxH, tanto nos receptores com gênero não idêntico ao dos doadores, como em receptores 

masculinos que recebiam enxertos de doadores femininos.  
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A causa do óbito dos doadores foi relacionada à menor sobrevida do enxerto e do 

receptor no estudo de DETRE et al. (1996), MARKMANN et al.(2001) e de BUSQUETS et 

al. (2001). Receptores de fígados de doadores que morreram de causas cérebro-vasculares 

tinham pior resultado. MARINO et al. (1998) não observaram tal diferença.  

 

1.3.2.2.2. Incompatibilidade ABO 

Embora haja relatos de grande perda de enxertos em Tx com doadores e receptores 

ABO incompatíveis (GORDON et al., 1986; LO et al., 1994), diversos estudos não 

demonstraram influência na sobrevida do enxerto e do receptor (VACANTI et al., 1987; 

ROBERTS et al., 1989; CACCIARELLI et al., 1997; MARKMANN et al., 2001). A 

sobrevida após o Tx de receptores e doadores grupo ABO não idênticos não difere dos ABO 

idênticos (MCDIARMID, 1996; MARKMANN et al., 2001). 

 

1.3.2.2.3. Tipo de Enxerto 

Os primeiros transplantes com sucesso, empregando fígado reduzido, foram realizados 

por Bismuth e Houssin, em 1983, e Broelsch, em 1984 (BISMUTH & HOUSSIN, 1984; 

BROELSCH et al., 1988a e 1988b). Inicialmente, essa técnica era usada somente em Tx de 

emergência, com sobrevida de 44 a 50% (BROELSCH et al., 1988a; OTTE et al., 1990). A 

aplicação em casos eletivos, em pacientes com melhores condições clínicas, resultou em 

sobrevida de mais de 80%, comparável ao Tx de fígado inteiro (OTTE et al., 1988 e 1990; 

ONG et al., 1989; ESQUIVEL et al., 1991; LYNCH et al., 1992; BILIK et al., 1993; 

RYCKMAN et al., 1993; ANDREWS et al., 1996; SIEDERS et al., 2000).  

O emprego do enxerto hepático reduzido contribuiu para a resolução de dois grandes 

problemas do TxH pediátrico: a falta de doadores para receptores pequenos e a grande 

incidência de TAH no pós-Tx dessas crianças (TAN et al., 1988; MAZZAFERRO et al., 
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1989; ESQUIVEL et al., 1991; BILIK et al., 1993). A redução hepática aumentou a oferta de 

órgãos, reduziu o tempo de espera por um órgão e diminuiu a mortalidade em lista. Também 

aumentou a sobrevida das crianças com menos de 3 anos de idade, de menos de 60% para 

quase 80%, devido, principalmente, à redução da incidência de TAH (BRANT DE 

CARVALHO et al., 1991; COX et al., 1991; ESQUIVEL et al., 1991; RYCKMAN et al., 

1991; JURIM et al., 1995). Em lactentes menores de 1 ano, sobrevida significativamente 

maior foi relatada em receptores de enxerto reduzido, quando comparados aos de enxerto de 

fígado inteiro (CACCIARELLI et al., 1997). Diversos relatos têm demonstrado que a 

redução hepática é segura e que acrescenta ao receptor pouca morbidade, tais como maior 

perda de sangue intra-operatório, maior tempo de isquemia fria, maior número de 

reintervenções por hemorragia abdominal (ESQUIVEL et al., 1991; RYCKMAN et al., 1991 

e 1993; BILIK et al., 1993; JURIM et al., 1994; JARA et al., 1997; SIEDERS et al., 1999; 

ASENSIO et al., 2001). 

 

1.3.2.2.4. Tempo de Isquemia 

O prolongamento do tempo de preservação do enxerto, como demonstrado na tabela 4, 

tem sido associado com maior disfunção do enxerto (MAKOWKA et al., 1987; GREIG et al., 

1990; PLOEG et al., 1993). Entretanto, em vários estudos, não houve relação com a 

sobrevida do enxerto e do receptor após o Tx (BREMS et al., 1987; VACANTI et al., 1987; 

BALIGA et al., 1992; MOR et al., 1992; REDING et al., 1999b; SIEDERS et al., 2000; 

BUSQUETS et al., 2001). Desses estudos, somente o de REDING et al. (1999b) e o de 

SIEDERS et al. (2000) analisaram os transplantes hepáticos da faixa etária pediátrica. 

Somente no estudo de MARINO et al.(1998), em que foram analisados 2376 transplantes de 

2019 adultos em Pittsburgh, entre 1987 a 1993, o tempo de isquemia total estava associado, 

de forma independente, à morte ou ao retransplante (reTx) em até 1 ano de acompanhamento. 
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Para cada 6 horas acima de 8 horas de tempo de isquemia, o risco aumentava 1,3 vezes 

(MARINO et al., 1998).  

 

Tabela 4 – Relação de estudos do tempo de preservação do enxerto e do tempo de 

cirurgia 

Autores, ano 
Cidade 

Adultos 
Crianças Desfecho  Fator de risco 

Associação 
com o 

desfecho 

BREMS et al., 1987 
Los Angeles 

37 
35 

Óbito em 3 meses 
 Tempo de isquemia Não 

VACANTI et al., 1987 
Boston 

0 
23 Óbito do receptor em 1 ano

Tempo de isquemia total 
Tempo de isquemia quente 
Tempo de cirurgia 

Não 
Não 
Não 

GREIG et al., 1990 
Toronto 

57 
16 Disfunção do enxerto Tempo de isquemia fria  

 
Sim 

 

MOR et al., 1992 
Dallas 

365 
0 

Disfunção ou perda do 
enxerto em 3 meses 

Tempo de isquemia >12 e >18 
h 

Não 
Não 

BALIGA et al., 1992 
Michigan 

229 
0 

Óbito hospitalar  
 Tempo de isquemia total Não 

PLOEG et al., 1993 
Madison 

243 
88 Disfunção do enxerto Tempo de isquemia fria >18 h 

 
 

Sim 

ECKHOFF et al., 1995  
Madison 

347 
0 

Óbito em 6 meses, 1 e 5 
anos 

Tempo de preservação >12 h 
Tempo de cirurgia >8,5 h 

Não 
Não 

MARINO et al., 1998 
Pittsburgh 

2019 
0 

Óbito ou perda do enxerto 
e em 1 ano Tempo de isquemia total Sim 

REDING et al., 
1999b 
Bruxelas 

0 
444 

Óbito em 5 anos 
 Tempo de isquemia Não 

SIEDERS et al., 2000 
Groningen 

0 
66  

Óbito em 5 anos 
 Tempo de isquemia fria Não 

ÁLVARES DA SILVA, 2000 
Porto Alegre 

55 
0 

Óbito em 7 dias 
 

Tempo de isquemia fria 
Tempo de isquemia quente 

Não 
Não 

BUSQUETS et al., 2001 
Barcelona 

348 
0 

Disfunção do enxerto 
Óbito ou perda do enxerto 
em 30 dias e 1 ano 

Tempo de isquemia fria >12 h 
Não 
Não 
Não 

 

A partir de 1987, a utilização da solução de preservação de Wiscosin permitiu a 

conservação do enxerto em melhores condições e por período mais prolongado, embora o 
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tempo de isquemia total não deva ultrapassar 18 horas (KALAYOGLU et al., 1989; 

D'ALESSANDRO et al., 1990; OLTHOFF et al., 1990; STRATTA et al., 1990; MOR et al., 

1992; PLOEG et al., 1993). 

 

1.4. MODELOS PROGNÓSTICOS PARA DOENTES HEPÁTICOS CRÔNICOS  

Prognóstico, em medicina, significa a predição do curso ou do resultado provável de 

uma doença. As características ou as variáveis dos pacientes estão relacionadas ao curso e ao 

resultado e podem fornecer informação sobre o prognóstico. Diversas variáveis prognósticas 

podem ser combinadas em modelos para aumentar a prognosticação, que, em princípio, pode 

parecer simples, porém, na prática, está longe de o ser. A mais importante razão disso está no 

princípio biológico fundamental da diversidade entre os indivíduos. Diferentes pacientes 

expressam a mesma doença com manifestações diversas, as quais formam o espectro de 

apresentação (CHRISTENSEN, 1997).  

Em 1964, CHILD & TURCOTTE publicaram critérios empíricos para estimar o risco 

cirúrgico e a sobrevivência de pacientes cirróticos submetidos à derivação porto-sistêmica. 

PUGH et al. (1973) propuseram uma modificação nesses critérios, substituindo a avaliação 

nutricional pelo TP. A classificação de Child-Pugh, como ficou conhecida, combina a 

avaliação de funções sintética e excretória, com evidências clínicas de hipertensão porta e 

reflete a reserva funcional do fígado. Devido a sua aplicabilidade clínica, tornou-se a 

classificação universal da gravidade da doença hepática cirrótica, independente de sua causa 

(WIESNER et al., 2001). Diversos estudos confirmaram o valor prognóstico da classificação 

de Child-Pugh, tais como o de OELLERICH et al. (1991a) e o de PROPST et al. (1995) que 

relataram maior mortalidade em 1 ano dos pacientes adultos com cirrose e Child-Pugh C. 

Nesse estudo, o acompanhamento de 620 adultos com doença hepática crônica demonstrou 

que a classificação de Child-Pugh estava associada, de forma significante, à sobrevida, visto 
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que os pacientes Child-Pugh C apresentaram sobrevida de 50%, significativamente menor 

que os pacientes B (75%) e A (95%) (PROPST et al., 1995).  

Apesar da classificação de Child-Pugh não ter sido ainda validada na faixa pediátrica, 

pode ser um método útil na determinação da condição clínica pré-Tx (SIEDERS et al., 2000). 

No nosso meio, LUFT (1997), avaliando crianças com cirrose antes do Tx, observou relação 

entre a classificação de Child-Pugh e a evolução para o óbito sem Tx. 

Em relação ao Tx, alguns estudos têm mostrado a associação da classificação de Child-

Pugh com a mortalidade e a perda do enxerto após o TxH (BALIGA et al., 1992; 

MARKMANN et al., 2001), enquanto outros relatos não têm verificado tal relação 

(ECKHOFF et al., 1995; SELBERG et al., 1997; GOLLING et al., 1998). SIEDERS et al. 

(2000) observaram que as crianças classe C de Child-Pugh apresentavam sobrevida atuarial 

significativamente menor em 1, 3 e 5 anos após o TxH.  

Na década de oitenta, a equipe do Children’s Hospital of Pittsburgh observou que TP 

prolongado, amônia elevada, hiponatremia e história de sangramento de varizes esofágicas 

eram fatores pré-TxH relacionados a pior prognóstico em crianças com hepatopatia. Se um 

paciente tinha 3 dos 4 fatores, geralmente, morria em até 4 meses. Outros indicadores de alto 

risco também foram descritos, tais como precária capacidade de síntese e de conjugação, 

história de ascite e progressiva síndrome hepatorrenal que requeria diálise (ZITELLI et al., 

1986 e 1987). A partir dessa experiência, MALATACK et al. (1987) buscaram identificar 

fatores de risco para o óbito de crianças portadoras de doença hepática crônica. De 70 

variáveis obtidas de 216 candidatos avaliados para Tx, 23 variáveis foram significantes na 

análise univariada. Destas, história de ascite, nível de bilirrubinemia não conjugada, 

colesterolemia e prolongamento do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) foram 

variáveis independentes na análise multivariada. Aplicando um valor para essas variáveis, 

propuseram um escore de risco para o óbito em crianças com hepatopatia crônica que ficou 
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reconhecido como modelo de Malatack. Os pacientes que somavam 40 ou mais pontos eram 

classificados como de alto risco, pois apresentavam uma probabilidade de óbito em 6 meses 

de mais de 75%. Os que somavam de 28 a 39 pontos eram de médio risco, com chances de 

morreram em 6 meses entre 25 e 75%. Os que chegavam a menos de 28 pontos e tinham 

menos de 25% de probabilidade de evoluírem ao óbito em 6 meses eram classificados de 

baixo risco. A aplicação do modelo de Malatack se propunha a identificar as crianças mais 

doentes, e a comparação seriada do escore em intervalos de 3 a 4 meses poderia reconhecer a 

evolução da doença e a indicação de urgência do TxH (MALATACK et al., 1987). 

Em Porto Alegre, LUFT (1997), estudando crianças com hepatopatia crônica no HCPA, 

relatou significativa relação do modelo de Malatack e a evolução para o óbito sem Tx. 

REDING et al. (1999a) verificaram, tanto na análise univariada quanto na multivariada, a 

classificação de Malatack como o único fator preditivo da sobrevida atuarial em 1 ano, tanto 

do enxerto quanto do paciente, em Tx de crianças. 

Diversos sistemas de modelos foram desenvolvidos para tentar avaliar a relevância de 

vários fatores e variáveis pré-operatórias na sobrevida após TxH (MCDIARMID, 1996; 

KEEFFE, 2001). SHAW et al. (1985), baseados nos dados dos primeiros 160 transplantes de 

Pittsburgh, propuseram um sistema de escore para predizer o resultado do Tx, classificando 

os pacientes em baixo, intermediário e alto risco. As variáveis utilizadas incluíam 

encefalopatia hepática, idade, bilirrubinemia total, TP e quantidade de sangue necessária 

durante a cirurgia. BURDELSKI et al. (1987) desenvolveram um sistema para avaliação de 

risco em Tx pediátrico baseado no peso, BB, TP e atividade da colinesterase antes do Tx. As 

crianças classificadas de alto risco tinham mortalidade maior que as de baixo risco (sobrevida 

de 20% versus 65%). RODECK et al. (1996), analisando 19 fatores pré-Tx quanto à 

mortalidade em 1 e 5 anos de crianças transplantadas, identificaram, através da regressão de 

Cox, 3 variáveis independentes: BB, albumina e escore Z do peso para a idade. A ocorrência 
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de qualquer um desses fatores, BB maior que 20 mg/dL, albuminemia menor que 3,3 g/dL ou 

escore Z do peso para a idade menor que -2,2, caracterizava a criança como em situação de 

urgência, devido à alta probabilidade de óbito após o Tx (RODECK et al., 1996).  

A condição clínica do receptor pode ser avaliada pela intensidade dos cuidados de 

saúde requeridos: os pacientes internados em UTI apresentavam após o Tx mortalidade peri-

operativa mais elevada do que os receptores continuamente hospitalizados não em UTI e os 

não hospitalizados (STARZL et al., 1984). Outros estudos confirmam esses achados 

(ESQUIVEL et al., 1991; BALIGA et al., 1992; MORA et al., 1992; BELLE & DETRE, 

1993; GRIDELLI et al., 1994; LIN et al., 1998). A necessidade de suporte de vida antes do 

Tx, como VM, também foi relacionada aos piores resultados após o Tx (ROBERTS et al., 

1989; DELMONICO et al. , 1992; LIN et al., 1998; MARINO et al., 1998; MARKMANN et 

al., 2001).  

A classificação da United Network for Organ Sharing (UNOS), originalmente, 

agrupava os candidatos conforme sua necessidade de cuidados de saúde e de hospitalização 

(ESQUIVEL, 1996; BISMUTH et al., 1997). Diversos estudos têm mostrado, principalmente 

em adultos, relação entre a classificação da UNOS e os piores resultados após o TxH 

(ECKHOFF et al., 1995; BISMUTH et al., 1997; DREWS et al., 1997; MARINO et al., 

1998; MARKMANN et al., 2001). No Tx pediátrico, ESQUIVEL et al. (1991) e BILIK et al. 

(1993) demonstraram significativa maior mortalidade relacionada à UNOS. ANDREWS et 

al. (1996) e CACCIARELLI et al. (1997) também identificaram pior sobrevida em crianças, 

porém sem significância estatística, com UNOS de maior gravidade. O TxH pediátrico 

realizado em situação de urgência, geralmente, resulta em sobrevida significativamente 

menor que o realizado em situação eletiva (GRIDELLI et al., 1994; REDING et al., 1999a; 

SIEDERS et al., 2000). 
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Baseado na proposta do MELD (Model for End-stage Liver Disease) (FORMAN & 

LUCEY, 2001; WIESNER et al., 2001) e a partir dos dados do SPLIT Group Reseach 

(MCDIARMID, 2001) 5 variáveis foram identificadas em análise multivariada como 

preditivas de morte ou internação em UTI em crianças com doença hepática crônica: 1) 

albuminemia; 2) bilirrubinemia total; 3) International Normalized Ratio (INR); 4) escore Z 

do peso ou da estatura para a idade e 5) idade. Atribuindo-se um peso para cada uma das 

variáveis e aplicando-se uma equação, obtém-se um valor, denominado de PELD (Pediatric 

End-stage Liver Disease), que estima o risco de mortalidade em 3 meses em lista de espera 

(WIESNER et al., 2001).  

A partir de fevereiro de 2002, a UNOS passou a utilizar o valor do PELD para os 

candidatos menores de 18 anos e do MELD para os de 18 ou mais anos de idade, substituindo 

os status 2A, 2B e 3, como critério para alocação de enxertos hepáticos (UNOS, 2002a). 

A determinação do prognóstico individual de qualquer paciente antes do Tx não é tarefa 

fácil (CUERVAS-MONS et al., 1986b), pois o processo de decisão para seleção dos 

pacientes e do momento do Tx é complexo e dependente de múltiplos fatores (KIM & 

DICKSON, 2001). Os modelos prognósticos podem ser ferramentas úteis, porém não são 

perfeitos e não devem substituir o julgamento clínico de médicos experientes (MOR & 

KLINTMALN, 1996). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento do Tx de fígado modificou dramaticamente o curso e o tratamento 

das doenças hepáticas. O TxH significa para os pacientes com doenças, tanto crônicas como 

agudas, uma chance de sobrevivência e de melhor qualidade de vida. Com o aprimoramento 

das técnicas de cirurgia, de preservação dos órgãos doados, de imunossupressão, de 

prevenção e tratamento de infeções e de seleção dos candidatos, os resultados, inicialmente 

desencorajadores, tornaram-se muito bons. Mesmo a longo prazo, a sobrevida é muito boa se 

comparada com a certeza da morte determinada pela maioria das doenças hepáticas.  

O TxH é sempre cercado de muita expectativa, tanto do paciente, de seus familiares e 

da sociedade, como da equipe de saúde envolvida. O sucesso de um Tx produz um 

sentimento de vitória em todas essas pessoas. Por outro lado, a perda de um paciente, 

principalmente nos primeiros dias e em particular quando se trata de uma criança, encerra 

esperanças e frustra a todos. Perder um enxerto junto com a morte do receptor também 

significa reduzir a chance de outros pacientes em lista.  

A identificação das causas dos óbitos após o TxH e de seus fatores de risco pode ajudar 

no aprimoramento de todo o complexo processo do Tx e contribuir para uma maior chance de 

sucesso.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 



3. Objetivos   

 

41

3. OBJETIVOS 

 

3.1.OBJETIVO GERAL 

Estudar os fatores de risco para os óbitos ocorridos nos primeiros 7 dias após TxH 

eletivo, em crianças e em adolescentes no HCPA.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos são: 

• identificar as características demográficas, clínicas e laboratoriais dos receptores, 

anteriores aos transplantes hepáticos, relacionadas à evolução para o óbito nos primeiros 7 

dias de Tx. 

• determinar as características dos doadores relacionadas à evolução para o óbito dos 

receptores nos primeiros 7 dias de Tx. 

• estimar se o tempo de isquemia total prolongado e o enxerto hepático reduzido podem 

estar relacionados à evolução para o óbito na primeira semana de TxH.  

• avaliar se o tempo em lista de espera por TxH pode estar relacionado ao óbito nos 

primeiros 7 dias após o Tx. 

• analisar os modelos prognósticos, de Child-Pugh, Malatack, Rodeck, UNOS e PELD, e 

sua relação com o resultado precoce do TxH em crianças. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

4.1. ASPECTOS GERAIS 

A coleta dos dados deste estudo foi realizada durante o período de janeiro de 1997 a 

agosto de 2001. Os dados dos transplantes realizados no período de março de 1995 a 

dezembro de 1996 foram obtidos das fichas de candidatos a Tx e dos prontuários dos 

pacientes submetidos a TxH no HCPA. A partir de janeiro de 1997, todos os pacientes foram 

avaliados e acompanhados pelo autor até a realização do Tx e durante seu pós-operatório. Os 

dados dos doadores foram obtidos das fichas dos doadores para TxH e do banco de dados da 

Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDORS) da Secretaria 

Estadual da Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

4.2.DELINEAMENTO 

Trata-se de um estudo de caso-controle com montagem invertida, individual, 

observacional e controlado, em que o desfecho é o óbito, e os fatores em estudo são as 

características dos receptores, dos doadores e dos transplantes e os modelos prognósticos para 

doentes hepáticos crônicos.  

 

4.3. AMOSTRA E AMOSTRAGEM 

4.3.1. Critérios de Inclusão 

Foram incluídos todos os pacientes que realizaram TxH no HCPA pelo Programa THI. 

 

4.3.2. Critérios de Exclusão  

Foram excluídos os pacientes que apresentaram qualquer um dos critérios abaixo 

relacionados: 
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- TxH em caráter de urgência; 

- retransplante; 

- TxH com doador vivo; 

- TxH com enxerto tipo split liver. 

 

4.4. VARIÁVEIS 

4.4.1. Desfecho 

Foi considerado como desfecho o óbito ocorrido nos primeiros 7 dias após o Tx. Como 

controle foi considerado o paciente vivo ao final do sétimo dia. 

 

4.4.2. Fatores em Estudo 

Foram comparadas entre os grupos casos e controles a presença ou ausência, quando da 

realização do TxH, das variáveis apresentadas na tabela 5. Algumas variáveis contínuas 

foram categorizadas para aprimoramento da análise do estudo.  

 

4.4.2.1.Características dos Receptores 

4.4.2.1.1. Características Demográficas 

As determinações do peso e da estatura foram realizadas segundo a rotina do Serviço de 

Pediatria do HCPA quando da internação hospitalar imediatamente antes do procedimento 

cirúrgico do TxH.  

Os escores Z do peso para a idade e da estatura para a idade foram calculados através 

da fórmula Z= x – X / DP(X) (em que x= medida do paciente, X= média para idade e sexo, 

DP(X)= desvio-padrão de X). 
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4.4.2.1.2. Características Clínicas 

As características clínicas foram avaliadas segundo as rotinas da Unidade de 

Gastroenterologia Pediátrica do Serviço de Pediatria do HCPA e o protocolo de avaliação de 

candidato a TxH infantil do HCPA (anexo 1).  

 

Tabela 5 – Lista de variáveis em estudo 

 Variáveis  

Receptor Doador e Transplante 

Gênero Gênero 

Idade (anos) Idade (anos) 

Peso (Kg) Peso (Kg) 

Estatura (cm) Razão peso do doador/peso do receptor  

Escore Z do peso para a idade Causa do óbito do doador  

Escore Z da estatura para a idade  Grupo ABO doador/receptor não idêntico 

Diagnóstico Gênero doador/receptor não idêntico 

AVB Tipo de enxerto 

Cirurgia abdominal prévia Tempo de isquemia (horas) 

Cirurgia de Kasai Tempo em lista de espera (dias) 

Ascite Experiência do Programa THI-HCPA 

Peritonite bacteriana espontânea  

Síndrome hepatopulmonar  

Hemorragia digestiva Modelos prognósticos 

Bilirrubinemia total (mg/dL) Child-Pugh 

Bilirrubinemia não conjugada (mg/dL) Malatack 

Colesterolemia total (mg/dL) Rodeck 

Albuminemia (g/dL) UNOS 

INR PELD 

TTPA (s)  

Fator V (%)  

TFG (ml/min/1,73m2)  
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O diagnóstico da doença que motivou o Tx foi baseado na historia clínica, achados 

laboratoriais e anatomopatológicos hepáticos anteriores ao Tx e confirmados ou modificados 

pelos estudos histológicos do fígado retirado. A presença de cirrose foi definida após 

avaliação histológica posterior ao Tx. Nos pacientes cuja etiologia da cirrose não foi 

determinada, esta foi classificada como criptogênica.  

A variável cirurgia abdominal prévia foi definida pela história de cirurgia em abdômen 

superior, excetuando-se as biópsias hepáticas por laparotomia. A realização de cirurgia de 

porto-enterostomia, segundo a técnica de Kasai, anterior ao Tx, definiu a variável cirurgia de 

Kasai. 

A variável ascite foi definida pela história de ocorrência de líquido abdominal em 

excesso, segundo avaliação clínica ou ultrassonográfica. A identificação de bactéria em 

exame bacteriológico ou número de polimorfonucleares superior a 500x106/L no líquido de 

ascite em paciente com clínica sugestiva definiu a ocorrência de PBE.  

Hemorragia digestiva foi definida pela história de ocorrência de sangramento avaliado 

por esofagogastroduodenoscopia em paciente com hipertensão porta.  

A presença de condição compatível com a SHP foi definida por exame cintilográfico 

(cintilografia pulmonar com macroagregados de albumina marcada com tecnécio-99 e índice 

cérebro/pulmão >1) ou ecocardiográfico (ecocardiograma com injeção venosa de contraste 

gasoso). A sugestão de vasos pulmonares dilatados baseava-se na constatação, por ocasião do 

estudo ultrassonográfico, de fluxo do contraste venoso, inicialmente no lado direito do 

coração, e, após 4 a 6 batimentos cardíacos, nas câmaras esquerdas.  

 

4.4.2.1.3.  Características Laboratoriais 

Todas as determinações laboratoriais de BB, colesterol, albumina, INR, TTPA, fator V 

e creatinina foram realizadas antes do Tx pelo Serviço de Patologia Clínica do HCPA.  
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Empregou-se o método de Jendrassik e Grof para a determinação das BB, método 

colorimétrico enzimático para colesterolemia, método colorimétrico do verde de bromo 

cresol (BCG) para a albuminemia e método de Jaffé, cinético de ponto final, sem 

desproteinização para a creatininemia, segundo o Protocolo Operacional Padrão do 

Laboratório de Bioquímica do HCPA. O método coagulométrico com determinação 

eletromagnética do ponto de coagulação foi utilizado para as medidas do TP, TTPA e fator V 

(HENRY, 1996). 

Os resultados dos exames laboratoriais foram obtidos dos prontuários e da ficha de 

Transplante Hepático - Receptor do Programa THI-HCPA (anexo 2). 

A TFG foi calculada através da fórmula de Schwartz (SCHWARTZ et al., 1976) a 

partir do nível de creatinina sérica e da estatura do paciente, sendo o valor da constante k 

determinado pela idade e pelo gênero (DALTON & HAYCOCK, 1999).  

 

4.4.2.2.Características dos Doadores e dos Transplantes 

As informações dos doadores foram obtidas a partir do banco de dados da CNCDORS e 

das fichas dos doadores para Tx do THI-HCPA (anexo 3) preenchidas quando da retirada dos 

órgãos. As variáveis gênero, idade, peso, grupo sangüíneo e causa de morte do doador foram 

selecionadas e utilizadas neste estudo. Os grupos sangüíneos dos receptores e dos doadores 

foram comparados para avaliar compatibilidade e identidade. A identidade de gênero do 

doador e do receptor também foi avaliada. A razão do peso do doador sobre o peso do 

receptor foi obtida dividindo-se o peso do doador pelo peso do receptor. Os dados dos 

transplantes como tempo em lista, tempo de isquemia e tipo de enxerto utilizado foram 

obtidos das fichas cirúrgicas do THI-HCPA (anexo 4), preenchidas quando da realização do 

Tx, e dos prontuários dos pacientes. 
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A implantação de enxerto de fígado não integral, através das técnicas de redução do 

enxerto, caracterizou a variável enxerto hepático reduzido.  

O tempo de isquemia foi definido como o número de horas compreendido entre a 

interrupção da circulação hepática, quando da retirada do órgão do doador, e a reperfusão 

sangüínea venosa no receptor.  

O tempo em lista de espera para realizar o Tx foi definido como o número de dias desde 

a data de notificação de candidato a TxH à CNCDORS até a data do Tx.  

Os pacientes foram agrupados em seqüência temporal dos transplantes em primeira e 

segunda metade para avaliar a curva de aprendizado do Programa THI-HCPA.  

 

4.4.2.3.Modelos Prognósticos para Doentes Hepáticos Crônicos 

Aos pacientes submetidos a TxH foram aplicadas as classificações de Child-Pugh, 

Malatack, Rodeck, UNOS e PELD.  

Na classificação do paciente, segundo os critérios de CHILD & TURCOTTE (1964) e 

modificados por PUGH et al. (1973), as variáveis encefalopatia, ascite, bilirrubinemia total 

(BT), albuminemia e TP são categorizadas em 3 grupos, conforme os critérios do quadro 3. É 

classificado como A o paciente que somar até 6 pontos nos critérios tabulados abaixo, como 

B o que somar de 7 a 9 pontos e como C o que somar 10 ou mais pontos. 

Para a classificação de MALATACK (1987), as variáveis colesterolemia, história de 

ascite, bilirrubinemia não conjugada (BNC) e TTPA são aplicadas segundo os critérios do 

quadro 4 abaixo. É classificado como de baixo risco o paciente que somar até 27 pontos, 

como de médio risco o que somar de 28 a 39 pontos e como de alto risco o que  somar 40 ou 

mais pontos. 

Para classificar o paciente, segundo os critérios de RODECK (1996), são avaliadas as 

variáveis BT, albuminemia e escore Z do peso para a idade. É considerado de indicação 
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urgente de TxH o paciente que apresentar 1 ou mais do seguintes critérios: BT >20 mg/dL, 

albuminemia <3,3 g/dL e escore Z do peso para a idade <-2,2. 

 

Quadro 3 – Classificação de Child-Pugh 

Variável Pontos 1 2 3 

Encefalopatia  Ausente Grau 1 e 2 Grau 3 e 4 

Ascite  Ausente Leve Moderado 

BT (mg/dL)  < 2 2 a 3 > 3 

Albumina (g/dL)  > 3,5  2,8 a 3,5  < 2,8 

Prolongamento do TP (s)  < 4 4 a 10 > 10 

Child-Pugh            A: 

B: 

C: 

Até 6 

7 a 9 

10 ou mais 

   

 

Na classificação do paciente, segundo os critérios da UNOS (2000) versão de 1998, é 

considerado como status 2B o paciente que apresentar ao menos 1 dos seguintes critérios: 1) 

sangramento por varizes esofágicas ou gastropatia hipertensiva; 2) síndrome hepatorrenal, 3) 

PBE, 4) ascite refratário ou hepato-hidrotórax, 5) colangite recorrente, 6) déficit de 

crescimento e 7) ascite com terapia diurética, BT >4 mg/dL, albuminemia <3 g/dL, INR >1,7 

e desnutrição. É classificado como status 3, o paciente que não se encaixar nos status 1 e 2B, 

porém que requer cuidados médicos contínuos e que pode ser acompanhado em casa ou 

próximo ao centro transplantador. A classificação UNOS 1 caracteriza situação de urgência 

de Tx, sendo critério de exclusão para este estudo.  
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Quadro 4 – Classificação de Malatack 

 
Variável 

 
Pontos 

 
Colesterol < 100 mg/dL 
 

 
+ 15 

 
História de ascite 
 

 
+ 15 

 
Bilirrubina não conjugada             >6 mg/dL 
 

 
+ 13 

3 a 6 mg/dL 
 

+ 11 

 
KTTP > 20 segundos acima do controle 
 

 
+ 10 

Risco:                 Baixo: 

Médio:

Alto:

 

Até 27 

28 a 39 

40 ou mais 

 

O modelo PELD é calculado com as variáveis idade, albuminemia, BT, INR e escore Z 

do peso ou da estatura para a idade. Atribuindo-se um peso para cada uma das variáveis, 

conforme equação específica (quadro 5), obtém-se o valor do PELD (UNOS, 2002a; UNOS, 

2002b). Os pacientes também podem ser categorizados conforme a classificação PELD 

descrita no quadro 6. 
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Quadro 5 – Equação do PELD 

 
Equação do PELD 

 
 

PELD = 0,436 (se idade <1 ano)  

- 0,687 x Loge(albumina em g/dL)  

+ 0,480 x Loge(bilirrubina total em mg/dL)  

+ 1,857 x Loge(INR) 

+ 0,667 (se escore Z do peso ou da estatura para a idade <-2) 

 

 

Quadro 6 – Classificação PELD 

 
Classificação PELD 

 
 

>=25 
 
 

19 a 24 
 
 

11 a 18 
 
 

<=10 
 

 

4.5.LOGÍSTICA 

A avaliação de um paciente candidato a TxH envolve múltiplos aspectos e necessita da 

participação multidisciplinar. Além da coleta da história médica, vacinal e familiar, devem-se 

avaliar as atuais condições clínicas, cirúrgicas, anestésicas, laboratoriais, nutricionais, 

psicológicas e sociais. Passos importantes na avaliação inicial são a confirmação do 

diagnóstico e da indicação do Tx, bem como a identificação de contra-indicações e de 
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morbidades ou de condições associadas que podem dificultar o Tx. Após a confirmação da 

necessidade do TxH e a discussão do caso em reunião multidisciplinar com os integrantes do 

Programa THI-HCPA, as informações do paciente são encaminhadas à CNCDORS para 

inclusão deste como candidato a Tx. Durante o período de espera, as reavaliações são 

realizadas em períodos regulares, conforme a necessidade clínica individual.  

Quando do surgimento de doação de fígado, a decisão do destino da alocação se faz 

baseada na tipagem sangüínea, nos tamanhos do doador e do receptor, na necessidade do 

paciente e no tempo em lista de espera. O candidato escolhido é, então, submetido à avaliação 

clínica, laboratorial e anestésica para a identificação de situações que, eventualmente, 

impeçam a realização do TxH. Se em condições, submete-se o paciente à cirurgia de retirada 

do fígado doente e de implantação do órgão doado. Segue-se um período de recuperação em 

UTI e de ajuste da imunossupressão medicamentosa. Inúmeras complicações podem interferir 

na evolução no período que se sucede imediatamente ao Tx. As condutas e os procedimentos, 

desde a avaliação inicial do possível candidato até o acompanhamento ambulatorial após o 

Tx, observam as normatizações e padronizações do Programa THI-HCPA (HCPA, 1997; 

FERREIRA et al., 2000). 

Este estudo foi delineado para acompanhar a evolução clínica e laboratorial do 

paciente, desde sua avaliação inicial ao ser aceito como candidato, até os 7 dias após o TxH.  

 

4.6.ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Inicialmente, os dados de toda a população estudada foram descritos empregando-se 

tabelas de distribuição de freqüências para variáveis categóricas e medidas de tendência 

central e dispersão, como média (x) e DP e mediana (med) e intervalo entre quartis (percentil 

P25 e P75) para as variáveis contínuas. As comparações foram feitas empregando-se teste t, 

de Student, quando as variáveis contínuas apresentavam distribuição normal, e teste U, de 
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Mann-Whitney, na presença de assimetria. As variáveis categóricas foram analisadas através 

do teste do qui-quadrado, de Person, da correção de Yates, do teste exato de Fisher e do 

cálculo da razão de chances (RC) com intervalo de confiança (IC) de 95%. Correção de 

Agresti foi utilizada no cálculo RC quando da ocorrência de valor encontrado igual a zero. 

Coeficiente de Spearman foi empregado na correlação de variáveis de distribuição 

assimétrica (KRAMER, 1988). Algumas variáveis contínuas foram categorizadas para 

aprimoramento da análise. Foi utilizada a técnica de regressão logística para controlar 

possíveis efeitos de confusão entre as variáveis analisadas. Os cálculos estatísticos foram 

realizados pelo programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences), e os resultados 

foram considerados significantes quando o nível de significância (p) foi menor que 0,05.  

Os dados foram armazenados empregando-se o programa Excel da Microsoft. Os 

cálculos dos escores Z do peso e da estatura para a idade foram realizados conforme as 

tabelas do National Center of Health Statistics (NCHS) através do programa EPIInfo6.  

 

4.7.RESPONSABILIDADE NA PESQUISA 

O pesquisador foi responsável pela coleta, armazenamento e revisão dos dados. Os 

dados antropométricos, as análises bioquímicas e histopatológicas foram realizadas conforme 

as rotinas dos Serviços do HCPA.  

 

4.8.ASPECTOS ÉTICOS 

Neste estudo foram utilizados dados e informações coletadas durante procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos relacionados exclusivamente à assistência aos pacientes 

candidatos a TxH, em conformidade com as rotinas do Programa THI- HCPA.  

O projeto desta pesquisa foi submetido à Comissão Científica do HCPA e aprovado sob 

o número 97132.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. ASPECTOS GERAIS 

No período de março de 1995 a agosto de 2001, 54 transplantes foram realizados pelo 

Programa de THI-HCPA em 52 pacientes. Dos 52 pacientes submetidos a um primeiro TxH, 

7 (13,5%) foram caracterizados como urgentes. Desses pacientes, 4 (57,1%) apresentavam 

insuficiência hepática aguda e 3 (42,9%) hepatopatia crônica terminal. Dos transplantes 

urgentes, 2 (28,5%) evoluíram para o óbito nos primeiros 7 dias. 

Dos 45 (86,5%) pacientes transplantados em condição eletiva, e que constituíram o 

objeto desse estudo, 22 (48,9%) foram do grupo sangüíneo A, 15 (33,3%) do grupo O, 7 

(15,6%) do grupo B e 1 (2,2%) do grupo AB.  

A figura 2 mostra o número de transplantes eletivos realizados pelo Programa THI-

HCPA em cada ano desde março de 1995 a agosto de 2001. 

 

Figura 2 – Número de transplantes hepáticos pediátricos eletivos por ano no HCPA 
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5.1.1. Características dos Receptores 

5.1.1.1. Características Demográficas 

Dos 45 pacientes estudados, 21 (46,7%) foram do gênero feminino e 24 (53,3%) 

masculino. A idade variou de 8 meses a 18,6 anos, com média de 6,1 (±4,8) e mediana de 4,7 

(2,0 – 10,2) anos. A distribuição das freqüências por intervalo de idade está demonstrada na 

tabela 6.  

 

Tabela 6 – Distribuição de freqüências por intervalo de idade dos receptores 

Idade dos receptores (anos) f % f acum % acum 

<= 3 19 42,2 19 42,2 

> 3 a 5  5 11,1 24 53,3 

>5 a 10  10 22,2 34 75,6 

>10 a 15 7 15,6 41 91,1 

>15 4 8,9 45 100,0 

Total 45 100,0 - - 
f: freqüência; f acum: freqüência acumulada; % acum: porcentagem acumulada 

 

O peso dos pacientes transplantados variou de 7,2 a 58,5 Kg, com média de 21,7 

(±13,3) e mediana de 16,5 (12,1 – 30,3) Kg. A tabela 7 mostra a distribuição das freqüências 

por intervalo de peso. A estatura variou de 69 a 173 cm, com média de 108,6 (±28,8) e 

mediana de 98,0 (85,8 – 137,0) cm.  

O valor do escore Z do peso para a idade dos transplantados variou de -3,00 a 2,35, 

com média de -0,50 (±1,05) e mediana de -0,38 (-1,12 – 0,21). A tabela 8 apresenta as 

freqüências dos intervalos do escore Z do peso para a idade. 
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O valor do escore Z da estatura para a idade variou de -4,05 a 2,18, com média de -0,71 

(±1,22) e mediana de -0,90 (-1,54 – 0,03). A tabela 9 apresenta as freqüências dos intervalos 

do escore Z da estatura para a idade. 

 

Tabela 7 – Distribuição de freqüências por intervalo de peso dos receptores 

Peso dos receptores (Kg) f % f acum % acum 

<=10 6 13,3 6 13,3 

>10 a 20 20 44,4 26 57,8 

>20 a 30 7 15,6 33 73,3 

>30 a 40 8 17,8 41 91,1 

>40 4 8,9 45 100,0 

Total 45 100,0 - - 

 

 

Tabela 8 – Distribuição de freqüências por intervalo de escore Z do peso para a idade 

Escore Z do peso para a idade f % f acum % acum 

< -2 4 8,9 4 8,9 

>= -2 a < -1 9 20,0 13 28,9 

>= -1 a < 0 19 42,2 32 71,1 

>= 0 13 28,9 45 100,0 

Total 45 100,0 - - 
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Tabela 9 – Distribuição de freqüências por intervalo de escore Z da estatura para a 

idade 

Escore Z da estatura para a idade f % f acum % acum 

< -2 5 11,1 5 11,1 

>= -2 a < -1 16 35,6 21 46,7 

>= -1 a < 0 13 28,9 34 75,6 

>= 0 11 24,4 45 100,0 

Total 45 100,0 - - 

 

 

5.1.1.2. Características Clínicas 

Na tabela 10 está demonstrada a distribuição das freqüências das doenças que 

motivaram o Tx, conforme diagnóstico histológico hepático após o Tx. Dois pacientes 

tiveram os diagnósticos prévios reformulados para fibrose hepática congênita (FHC). Um 

(2,2%) tinha diagnóstico anterior de cirrose criptogênica (Tx 5) e outro (Tx 29), que inclusive 

foi submetido à cirurgia de Kasai, de AVB. Em 28 (62,2%) pacientes a AVB foi confirmada 

como doença. Desses, 24 (85,7%) realizaram cirurgia de Kasai antes do TxH. Além dos 25 

pacientes com cirurgia de Kasai, mais 2 foram submetidos à cirurgia abdominal 

(esplenectomia e gastrostomia) antes do Tx, totalizando 27 (60,0%) pacientes. Em todos os 

indivíduos, exceto nos portadores de FHC, foi identificada cirrose na avaliação histológica 

hepática.  

As freqüências das complicações anteriores ao TxH estão representadas na tabela 11. A 

investigação da SHP iniciou-se a partir de 1997, motivo da falta dos dados em 11 (24,4%) 

pacientes (Tx 1 a 10 e 13). 
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Tabela 10 – Distribuição de freqüências das doenças que motivaram o transplante 

Doença f % 

Atresia de vias biliares 28 62,2 

Cirrose criptogênica 9 20,0 

Fibrose hepática congênita 3 6,7 

Deficiência de alfa1-antitripsina 2 4,4 

Colangite esclerosante 2 4,4 

Hepatite auto-imune 1 2,2 

Total 45 100,0 

 

Tabela 11 – Distribuição de freqüências das principais complicações apresentadas pelos 

receptores antes do transplante 

Complicação n f % 

Ascite 45 23 51,1 

Peritonite bacteriana espontânea 23 4 17,4 

Síndrome hepatopulmonar 34 17 50,0 

Hemorragia digestiva 45 15 33,3 

 

5.1.1.3. Características Laboratoriais 

Os valores mínimos, máximos, médias e medianas das variáveis BT, BNC, 

colesterolemia total, albuminemia, INR, TTPA, fator V e TFG estão demonstrados na tabela 

12,  e suas distribuições das freqüências por intervalo de valores são apresentadas na tabela 

13. 

Em um paciente (Tx 40) a colesterolemia não foi determinada (2,2%). A determinação 

do fator V nos candidatos a Tx foi introduzida como rotina a partir de janeiro de 1996, 
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motivo pelo qual 3 (6,7%) pacientes (Tx 1, Tx 2 e Tx 3) não têm dosagem do fator V antes do 

TxH.  

Os métodos de determinação do TTPA e do fator V foram modificadas a partir de 

dezembro de 1999. O valor dos controles do TTPA foi alterado de 25 para 35 segundos, e o 

valor mínimo normal do fator V foi elevado de 50,0 para 70,0%, razão para a não realização 

de análise estatística quantitativa. Os valores do TTPA foram categorizados em igual ou 

menor a 20 segundos ou maior que 20 segundos acima do controle; e do fator V, em menor 

que o normal ou maior ou igual ao normal. 

 
Tabela 12 – Distribuição dos valores mínimos, máximos, médias e medianas das 

variáveis BT, BNC, colesterolemia total, albuminemia, INR, TTPA, fator 

V e TFG 

Valor 
Variável Mínimo Máximo Média (±DP) Mediana (P25-P75)

Bilirrubinemia total (mg/dL) 0,6 42,9 12,0 (±11,9) 5,6 (2,3 – 20,2) 

Bilirrubinemia não conjugada 
(mg/dL) 0,4 27,4 6,1 (±6,5) 3,4 (1,4 – 8,5) 

Colesterolemia total (mg/dL) 52 382 156,4 (±71,1) 143,0 (98,0 – 192,5)

Albuminemia (g/dL) 2,0 5,4 3,5 (±0,8) 3,5 (2,9 – 3,9) 

INR 1,00 2,82 1,48 (±0,37) 1,44 (1,22 – 1,63) 

TTPA (s) 24,0 184,0 - - 

Fator V (%) 34,0 173,0 - - 

TFG (ml/min/1,73m2) 47 457 - - 
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Tabela 13 – Distribuição de freqüências por intervalo de BT, BNC, colesterolemia total, 

albuminemia, INR, TTPA, fator V e TFG 

Variável  f % f acum % acum

Bilirrubinemia total (mg/dL) <= 10 26 57,8 26 57,8 
 > 10 a <= 20 7 15,6 33 73,3 

 > 20  12 26,7 45 100,0 

Bilirrubinemia não  <= 6 29 64,4 29 64,4 
conjugada (mg/dL) > 6 a <= 12 9 20,0 38 84,4 

 > 12  7 15,6 45 100,0 

Colesterolemia total (mg/dL) < 100 11 25,0 11 25,0 
 >= 100 33 75,0 44 100,0 

Albuminemia (g/dL) < 2,8 8 17,8 8 17,8 
 >= 2,8 a < 3,5 13 28,9 21 46,7 

 >= 3,5 24 53,3 45 100,0 

INR > 1,5 19 42,2 19 42,2 
 <= 1,5 26 57,8 45 100,0 

TTPA  > 20,0 4 8,9 4 8,9 
(Segundos acima do controle) <= 20,0 41 91,1 45 100,0 

Fator V  < normal 18 42,9 18 42,9 
 >= normal 24 57,1 42 100,0 

TFG para a idade < normal 6 13,3 6 13,3 
 >= normal 39 86,7 39 100,0 

 

5.1.2. Características dos Doadores e dos Transplantes 

Todos os enxertos foram retirados de doadores cadáveres, dos quais 32 (71,1%) eram 

do gênero masculino. Em 14 (31,3%) transplantes, o gênero do doador foi diferente do 

gênero do receptor e, em 3 (6,7%), os receptores masculinos receberam enxerto hepático de 

doadores femininos. A idade dos doadores variou de 1 a 47 anos, com média de 14,8 (±11,6) 

e mediana de 12,0 (5,5 – 21,5) anos. A maioria dos doadores tinha mais de 10 anos. A 

distribuição das freqüências por intervalo de idade dos doadores está demonstrada na tabela 

14.  
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Tabela 14 – Distribuição de freqüências por intervalo de idade dos doadores 

Idade dos doadores (anos) f % f acum % acum 

<= 3  8 17,8 8 17,8 

> 3 a 5  3 6,7 11 24,4 

>5 a 10  7 15,6 18 40,0 

>10 a 18  13 28,9 31 68,9 

>18  14 31,1 45 100,0 

Total 45 100,0 - - 

 

De 10 (22,2%) doadores, não foi possível obter o peso corporal. Dos 35 restantes, o 

peso variou de 9,0 a 80,0 Kg, com média de 42,5 (±24,3) e mediana de 35,0 (20,0 – 70,0) Kg. 

A tabela 15 mostra a distribuição das freqüências por intervalo de peso dos doadores. A razão 

peso do doador/peso do receptor variou de 0,5 a 9,0, com média de 2,3 (±2,0) e mediana de 

1,5 (1,0 – 2,6). A tabela 16 mostra a distribuição das freqüências por intervalo de razão peso 

do doador/peso do receptor. 

 

Tabela 15 – Distribuição de freqüências por intervalo de peso dos doadores 

Peso dos doadores (Kg) f % f acum % acum 

<=10  3 8,6 3 8,6 

>10 a 20  6 17,1 9 25,7 

>20 a 30  6 17,1 15 42,9 

>30 a 40  3 8,6 18 51,4 

>40  17 48,6 35 100,0 

Total 35 100,0 - - 
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Tabela 16 – Distribuição de freqüências por intervalo de razão peso do doador/peso do 

receptor 

Razão peso doador/receptor f % f acum % acum 

<1 7 20,0 7 20,0 

>=1 a <2 15 42,9 22 62,9 

>=2 a <3 6 17,1 28 80,0 

>=3 a <5 3 8,6 31 88,6 

>=5 4 11,4 35 100,0 

Total 35 100,0 - - 

 

Dos 45 doadores, 18 (40,0%) foram do grupo sangüíneo A, 22 (51,1%) do grupo O, e 4 

(8,9%) do grupo B. Oito (17,8%) doadores não foram grupo ABO idênticos aos receptores, 

porém todos eram ABO compatíveis.  

Na tabela 17 está representada a distribuição das freqüências das causas dos óbitos dos 

doadores.  

 

Tabela 17 – Distribuição de freqüências das causas dos óbitos dos doadores 

Causa do óbito do doador f % 

Traumatismo crânio-encefálico 24 53,3 

Acidente vascular cerebral 14 31,1 

Eletroplessão 2 4,4 

Epilepsia 2 4,4 

Tumor cerebral 1 2,2 

Outros  2 4,4 

Total 45 100,0 
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A tabela 18 mostra a distribuição das freqüências das características estudadas 

relacionadas aos transplantes. 

O tempo de isquemia variou de 5,8 a 15,7 horas, com média de 10,6 (±2,4) horas e 

mediana de 10,5 (9,4 – 12,5) horas. Vinte e seis (57,8%) pacientes tiveram tempo de 

isquemia maior que 10 horas.  

O tempo em lista de espera variou de 2 a 868 dias, com média de 175,2 (±175,4) dias e 

mediana de 128 (45 - 274) dias. Dezesseis pacientes (35,6%) aguardaram mais de 180 dias 

em lista para Tx. 

 

Tabela 18 – Distribuição de freqüências das características relacionadas aos 

transplantes 

Característica n f % 

Enxerto reduzido  45 12 26,7 

Tempo de isquemia > 10 horas 45 26 57,8 

Tempo em lista > 180 dias 45 16 35,6 

 

 

5.1.3. Modelos Prognósticos para Doentes Hepáticos Crônicos 

Na tabela 19, estão demonstradas as freqüências das classificações de Child-Pugh, 

Malatack, Rodeck, UNOS e PELD. A classificação de Child-Pugh foi aplicada somente aos 

pacientes com cirrose. Em um paciente (Tx 40), a classificação de Malatack não foi 

determinada por esse não ter realizado dosagem sérica do colesterol total antes do TxH.  

Os valores do PELD variaram de -8 a 34, com média de 8,5 (±9,6) e mediana de 7,0 

(1,5 – 15,0).  
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Tabela 19 – Distribuição de freqüências dos modelos prognósticos Child-Pugh, 

Malatack, Rodeck, UNOS e PELD 

Modelo  f % 

Child-Pugh  A 7 16,7 
 B 28 66,7 
 C 7 16,7 
 Total 42 100,0 

Malatack  Baixo risco 28 63,6 
 Médio risco 11 25,0 
 Alto risco  5 11,4 
 Total 44 100,0 

Rodeck Urgente 22 48,9 
 Eletivo 23 51,1 

 Total 45 100,0 

UNOS  2B 30 66,7 
 3 15 33,3 

 Total 45 100,0 

PELD >=25 3 6,7 
 19 a 24 5 11,1 
 11 a 18 9 20,0 
 <=10 28 62,2 

 Total 45 100,0 
 

 

5.1.4. Características dos Óbitos Ocorridos nos Primeiros 7 Dias 

Dos 45 pacientes estudados, 6 (13,3%) evoluíram para o óbito nos primeiros 7 dias 

após o TxH e se constituíram nos casos desse estudo. Os controles sobreviveram mais de 7 

dias e totalizaram 39 (86,6%) pacientes. 

A maioria dos óbitos ocorreu nos primeiros 3 dias (66,7%). O dia do óbito, as 

conclusões das necropsias (em 66,7% dos casos) ou dos exames anatomopatológicos estão 

relacionados na tabela 20. 
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Tabela 20 - Dia do óbito após o Tx, causa do óbito, resultados das necropsias ou dos 

exames anatomopatológicos 

Tx 
n° 

Dia após 
o Tx Necropsia Conclusão 

10 1 Sim CIVD, hemorragia subaracnóidea, edema pulmonar, 
cardiomegalia, esplenomegalia 

13 2 Sim Sépsis, bronquite crônica, petéquias generalizadas 

22 5 Sim Trombose da artéria hepática, numerosos infartos hepáticos, 
edema cerebral 

25 2 Sim 
Infartos hepáticos hemorrágicos, congestão e edema cerebral, 
congestão e edema pulmonar, pancreatite aguda, necrose tubular 
aguda 

33 3 Não Infartos hepáticos inúmeros e  extensos em 65% do parênquima

37 7 Não Trombose da artéria hepática 

CIVD: coagulação intravascular disseminada 

 

 

5.2. COMPARAÇÕES 

5.2.1. Comparações dos Fatores de Risco em Relação ao Óbito nos Primeiros 7 Dias 

Os resultados das comparações, através de análise univariada, entre os grupos casos 

(óbitos: sim) e controles (óbitos: não) quanto à presença das variáveis estudadas estão 

descritos abaixo. 

As variáveis quantitativas idade, peso, escore Z do peso para a idade e da estatura para 

a idade do receptor, tempo em lista, bilirrubinemias, colesterolemia, idade e peso do doador e 

razão peso doador/receptor não apresentaram características de distribuição normal (anexo 6).  
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5.2.1.1. Ocorrência de Óbito e Características dos Receptores 

5.2.1.1.1. Ocorrência de Óbito e Características Demográficas 

Os resultados das comparações das variáveis quantitativas entre os grupos casos e 

controles estão relacionados na tabela 21. 

A comparação entre os 2 grupos, quanto ao gênero, não demonstrou diferença 

estatística significante (p=0,40), com 2 (33,3%) pacientes do gênero masculino e 4 (66,7%) 

do feminino no grupo dos casos, contra 22 (56,4%) masculinos e 17 (43,6%) femininos do 

grupo controle (RC=0,4, IC95%: 0,1 - 2,4).  

A distribuição dos valores da idade está, para cada grupo, representada na figura 3A. O 

grupo dos casos apresentou valores significativamente menores que o grupo controle (tabela 

21). Na comparação por grupos etários, todos os pacientes do grupo dos casos apresentavam 

idade igual ou inferior a 3 anos, contra 13 (33,3%) do grupo controle, sendo esta diferença 

significante (p=0,0033; RC=25,5, IC 95%: 1,3 – 487,7). 

 

Tabela 21 – Ocorrência de óbito e características demográficas 

Óbito Sim (n = 6) Não (n = 39)   
 x ±DP x ±DP  p 

Variável mediana (P25 – P75) mediana (P25 – P75)   

Idade do receptor 
(anos) 

1,7 ±0,7 
1,5 (1,0 – 2,4) 

6,8 ±4,9 
5,9 (2,7 – 10,5)  0,0035 a 

Peso do receptor  
(Kg) 

10,9 ±1,7 
11,0 (9,5 – 12,4) 

23,3 ±13,5 
19,4 (12,6 – 30,6)  0,0062 a 

Estatura do  
receptor (cm) 

81,3 ±8,1 
77,8 (75,9 - 91,3) 

112,8 ±28,5 
108,5 (89,5 - 137,0)  <0,0001 b

Escore Z peso  
para idade  

-0,48 ±0,82 
-0,29 (-1,01 – 0,08) 

-0,51 ±1,09 
-0,38 (-1,12 – 0,29)  0,86 a 

Escore Z estatura  
para idade 

-0,40 ±1,12 
-0,38 (-1,35 – 0,58) 

-0,76 ±1,24 
-0,90 (-1,59 – -0,09)  0,48 a 

a) Teste U de Mann-Whitney 
b) Teste t student 
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Os valores dos pesos corporais para cada grupo estão representados na figura 3B. O 

grupo dos casos apresentou valores significativamente menores que o grupo controle (tabela 

21). Naquele grupo todos os pacientes tinham menos de 14 quilogramas. Dois (33,3%) desses 

pacientes tinham 10 Kg ou menos de peso, contra 4 (10,3%) pacientes do grupo controle, 

diferença esta não significante (p=0,18).  

Na figura 3C estão, para cada grupo, representados os valores da estatura. O grupo dos 

casos apresentou valores significativamente menores que o grupo controle (tabela 21).  

Os valores do escore Z do peso para a idade estão, para cada grupo, representados na 

figura 3D. Não houve diferença entre os 2 grupos (tabela 21). No grupo dos casos 1 (16,7%) 

paciente apresentou escore Z do peso para a idade igual ou inferior a -1, contra 12 (30,8%) do 

grupo controle, sem representar, entretanto, diferença estatística significante (p=0,66).  

A distribuição dos valores do escore Z da estatura para a idade está, para cada grupo, 

representada na figura 3D. A tabela 21 mostra a comparação entre os 2 grupos. No grupo dos 

casos, 3 (50,0%) pacientes apresentaram escore Z da estatura para a idade igual ou inferior a -

1, contra 18 (46,2%) do grupo controle, diferença esta sem significância estatística (p=1,00). 

 

5.2.1.1.2. Ocorrência de Óbito e Características Clínicas 

Todos os pacientes que evoluíram para o óbito nos primeiros 7 dias do Tx tinham como 

diagnóstico AVB. No grupo controle, 22 (56,4%) indivíduos tinham AVB. Esta diferença não 

foi estatisticamente significante (p=0,07).  

Do grupo dos casos, 4 (66,7%) pacientes realizaram cirurgia abdominal antes do Tx, 

contra 23 (59,0%) do grupo controle. A cirurgia de Kasai foi realizada em 4 (66,7%) 

pacientes do grupo dos casos e em 21 (53,8%) do dos controles. Não houve diferença 

estatística nas duas situações (p=1,00 e p=0,67, respectivamente). 
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Figura 3 – Distribuição dos valores A) da idade; B) do peso; C) da estatura e D) do 

escore Z do peso e da estatura para a idade dos receptores e o óbito em 7 dias 
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Não houve diferença estatística nas comparações entre os grupos casos e controles 

quanto à ocorrência de ascite, PBE, hemorragia digestiva e SHP antes do TxH (tabela 22). 

 

Tabela 22 – Ocorrência de óbito e principais complicações apresentadas pelos 

receptores antes do transplante  

Óbito Sim (n = 6) Não (n = 39)   

Variável f (%) f (%)  RC (IC 95%) p 
Ascite 
 (n=45) 4 (66,7) 19 (48,7) 2,1 (0,4 – 12,9) 0,67 

Peritonite bacteriana 
espontânea (n=23) 0 (0,0) 4 (21,1) 0,4 (0,02 – 8,5) a 1,00 

Hemorragia digestiva 
(n=45) 2 (33,3) 13 (33,3) 1,0 (0,2 – 6,2) 1,00 

Síndrome 
hepatopulmonar (n=34) 3 (75,0) 14 (46,7) 3,4 (0,3 – 36,8) 0,60 

a) Correção de Agresti     
 

5.2.1.1.3. Ocorrência de Óbito e Características Laboratoriais 

Os resultados das comparações das variáveis quantitativas e qualitativas entre os grupos 

casos e controles estão relacionados nas tabelas 23 e 24, respectivamente. 

A distribuição dos valores da BT está, para cada grupo, representada na figura 4A. Os 

valores do grupo dos casos foram significativamente maiores que os do grupo controle 

(tabela 23). O grupo dos casos apresentou 4 (66,7%) pacientes com BT maior que 20 mg/dL, 

contra 8 (20,5%) do grupo controle, diferença esta significante (p=0,0354; RC=7,8, IC95%: 

1,2 a 50,1).  

A distribuição dos valores da BNC está, para cada grupo, abaixo representada (figura 

4A). Os valores do grupo dos casos foram significativamente maiores que os do grupo 

controle (tabela 23). O grupo dos casos apresentou 5 (83,3%) pacientes com BNC maior que 

6 mg/dL, contra 11 (28,2%) do grupo controle, sendo esta diferença estatisticamente 

significante (p=0,0165; RC=12,7, IC95%: 1,3 a 121,7). 
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Tabela 23 – Ocorrência de óbito e BT, BNC, colesterolemia total, albuminemia e INR 

Óbito Sim (n = 6) Não (n = 39)   
 x ±DP x ±DP  p 

Variável mediana (P25 – P75) mediana (P25 – P75)   

Bilirrubinemia total  
(mg/dL) 

25,0 ±14,4 
24,1 (12,0 – 40,1) 

10,0 ±10,3 
4,8 (2,2 – 16,0)  0,0083 a

Bilirrubinemia 
não conjugada (mg/dL) 

15,3 ±8,8 
14,4 (7,1 – 24,6) 

4,7 ±4,9 
3,0 (1,3 – 6,6)  0,0024 a

Colesterolemia total  
(mg/dL) (n=44) 

104,3 ±39,2 
100 (73 – 146) 

164,6 ±71,9 
154 (110,8 – 197,8)  0,0385 a

Albuminemia  
(g/dL) 

3,1 ±0,8 
3,2 (2,5 - 3,8) 

3,5 ±0,8 
3,5 (3,1 - 3,9)  0,23 b

INR 
 

1,67 ±0,60 
1,57 (1,11 - 2,34) 

1,45 ±0,32 
1,41 (1,22 - 1,59)  0,40 b

a) Teste U de Mann-Whitney 
b) Teste t Student 
 

Tabela 24 – Ocorrência de óbito e TTPA, fator V e TFG 

Óbito Sim (n = 6) Não (n = 39) RC   

Variável f (%) f (%)  (IC 95%) p 

TTPA >= 20s a 1 (16,7) 3 (7,7) 2,4  
(0,2 – 27,8) 0,45 

Fator V < normal  
(n=42) 3 (50,0) 15 (41,7) 1,4  

(0,3 – 7,9) 1,00 

TFG < normal 
para idade  1 (16,7) 5 (12,8) 1,4  

(0,1 – 14,2) 1,00 

a) TTPA: em segundos acima do controle 

 

A distribuição da colesterolemia total está representada, para cada grupo, na figura 4B. 

Os valores do grupo dos casos foram significativamente menores que os do grupo controle 

(tabela 23). O grupo dos casos apresentou 3 (50,0%) pacientes com colesterolemia total 

menor que 100 mg/dL, contra 8 (21,1%) do grupo controle, sendo esta diferença sem 

significância estatística (p=0,15). 
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Figura 4 – Distribuição dos valores A) da BT e da BNC; B) da colesterolemia total; C) 

da albuminemia e D) do INR e o óbito em 7 dias 

 

A distribuição dos valores da albuminemia e do INR estão representadas, para cada 

grupo, na figura 4C e 4D, respectivamente. Para ambas as variáveis, não houve diferença 

significante entre os dois grupos (tabela 23).  
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5.2.1.2. Ocorrência de Óbito e Características dos Doadores e dos Transplantes 

Os resultados das comparações das variáveis qualitativas e quantitativas entre os grupos 

de casos e controles estão relacionados nas tabelas 25 e 26, respectivamente.  

Não houve diferença estatística quanto à ocorrência de óbito em até 7 dias e as 

variáveis gênero, doador de gênero e grupo sangüíneo ABO não idênticos ao dos receptores, 

causa do óbito do doador, primeiros transplantes e enxerto reduzido (tabela R25).  

 

Tabela 25 – Ocorrência de óbito e características relacionadas aos doadores e aos 

transplantes: variáveis categóricas 

Óbito Sim (n = 6) Não (n = 39)   

Variável f (%) f (%)  RC (IC 95%) p 

Gênero feminino 2 (33,3) 11 (28,2) 0,79 (0,1 – 4,9) 0,40 

Gênero não 
idêntico 2 (33,3)   12 (30,8) 1,1 (0,2 – 7,0) 1,00 

Grupo ABO não 
idêntico 1 (16,7) 7 (17,9) 1,1 (0,1 – 10,9) 1,00 

Óbito por acidente 
vascular cerebral 2 (33,3) 12 (30,8) 1,1 (0,2 – 7,0) 1,00 

Fígado reduzido  2 (33,3) 10 (25,6) 1,5 (0,2 – 9,2) 0,65 

Experiência do 
THI - 1os 22 TxH 3 (50,0) 19 (48,7) 1,1 (0,2 – 5,9) 1,00 

 

A idade do doador não diferiu entre os 2 grupos (tabela 26). No grupo dos casos, 3 

(50,0%) doadores tinham mais de 18 anos de idade, contra 11 (28,2%) do grupo controle, 

diferença esta, sem significância estatística (p=0,36). A idade dos doadores era igual ou 

menor a 3 anos em 3 (50,0%) casos e em 5 (12,8%) indivíduos do grupo controle, sendo esta 

diferença com significância limítrofe (p=0,06; RC=6,8, IC95%: 1,1 - 43,5). A distribuição 

dos valores da idade do doador está, para cada grupo, representada na figura 5A. 
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O peso do doador foi menor no grupo dos casos, porém sem significância estatística 

(tabela 26). No grupo dos casos, 2 (66,7%) dos doadores pesavam 12 Kg ou menos, contra 3 

(9,4%) dos controles, sendo limítrofe a significância dessa diferença (p=0,05; RC=19,3, 

IC95%: 1,3 – 281,6). A razão peso do doador/receptor não foi diferente entre os 2 grupos 

(tabela 26). A distribuição dos valores do peso do doador está representada na figura 5B. 

 

Tabela 26 – Ocorrência de óbito e características relacionadas aos doadores e aos 

transplantes: variáveis contínuas 

Óbito Sim (n = 6) Não (n = 39)   
 x ±DP x ±DP  p 

Variável mediana (P25 – P75) mediana (P25 – P75)   

Idade do doador  
(anos) 

15,5 ±15,8 
11,0 (2,8 – 29,0) 

14,7 ±11,1 
12,0 (7,0 – 21,0)  0,82 a 

Peso do doador 
(Kg) c 

28,0 ±32,0 
10,0 (9,0 –   ) 

43,9 ±23,6 
42,5 (22,0 – 70,0)  0,13 a 

Razão peso  
doador/receptor  

2,5 ±2,8 
1,1 (0,8 -   ) 

2,3 ±2,0 
1,6 (1,0 - 2,6)  0,80 a 

Tempo de isquemia 
 (horas) 

12,5 ±1,8 
12,4 (10,8 - 13,8) 

10,4 ±2,3 
10,2 (9,2 - 12,0)  0,03 b 

Tempo em lista  
(dias) 

202,8 ±117,2 
182,5 (90,3 – 336,3) 

170,9 ±183,6 
117,0 (34,0 – 267,0)  0,22 a 

a) Teste U de Mann-Whitney 
b) Teste t Student 
c) N=35 (casos=3) 

    

 

O tempo de isquemia foi significativamente maior no grupo dos casos (tabela 26). 

Todos esses pacientes tiveram tempo de isquemia maior que 10 horas, contra 20 (51,3%) do 

grupo controle, diferença esta, significante (p=0,0316). Os valores do tempo de isquemia 

estão, para cada grupo, representados na figura 5C. 
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Figura 5 – Distribuição dos valores A) da idade do doador; B) do peso do doador; C) do 

tempo de isquemia e D) do tempo em lista de espera e o óbito em 7 dias 

 

O tempo de espera em lista, no grupo dos casos, foi maior que no grupo controle, 

porém sem significância estatística (tabela 26). No grupo dos casos, 3 (50,0%) pacientes 

aguardaram mais de 180 dias em lista para Tx, contra 13 (33,3%) do grupo controle, também, 

sem diferença estatística significante (p=0,65). A distribuição dos valores do tempo em lista 

de espera para o TxH está, para cada grupo, representada na figura 5D.  
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5.2.1.3. Ocorrência de Óbito e Modelos Prognósticos para Doentes Hepáticos Crônicos 

Nas comparações das classificações de Child-Pugh, Rodeck e UNOS não houve 

diferença estatística entre os grupo dos casos e controle (tabela 27). Contudo, os pacientes do 

grupo dos casos apresentavam classificação de Malatack de maior gravidade, com 

significante diferença na comparação com o dos controles. A RC para o óbito em até 7 dias 

de TxH foi 18 vezes maior para os pacientes com Malatack alto risco e 10 vezes maior para 

os médio risco, quando comparados aos pacientes de baixo risco (tabela 27).  

A média dos valores PELD foi significativamente maior no grupo dos casos, conforme 

apresentado na tabela 28 abaixo. A distribuição dos valores do PELD para cada grupo está 

demonstrada na figura 6A. Quando comparados os pacientes com PELD maior que 10, a RC 

de óbito em até 7 dias foi 11 vezes maior que a dos com PELD menor ou igual a 10 (tabela 

27).  
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Tabela 27 – Ocorrência de óbito e modelos prognósticos para doentes hepáticos crônicos 

Óbito Sim (n = 6) Não (n = 39) RC   
Variável f (%) f (%)  (IC 95%) p 

Child-Pugh a     A 0 (0,0) 7 (19,4) 1,00 0,30 
B 5 (83,3)  23 (64,1) 3,5 (0,2 – 71,2) b  
C 1 (16,7) 6 (16,7) 3,5 (0,1 – 100,5) b  

Malatack c  Baixo 1 (16,7) 27 (71,1) 1,00 0,03 
(risco)         Médio 3 (50,0) 8 (21,1) 10,1 (0,9 – 111,3) d  

Alto 2 (33,3) 3 (7,9) 18,0 (1,2 – 262,7) d  

Rodeck    Urgente 4 (66,7) 18 (46,2) 2,3 0,41 
Eletivo 2 (33,3) 21 (53,8)  (0,4 – 14,3)  

UNOS              2B 5 (83,3) 25 (64,1) 2,8  0,65 
3 1 (16,7) 14 (35,9) (0,3 – 26,4)  

PELD             >10 5 (83,3) 12 (30,8) 11,3 0,0228
<=10 1 (16,7) 27 (69,2) (1,2 – 107,0)  

a) Child-Pugh: n=42 
b) Child-Pugh B x A e C x A; RC e IC através da correção de Agresti 
c) Malatack: n= 44 
d) Malatack risco Médio x Baixo e risco Alto x Baixo 

  

 
 

Tabela 28 – Ocorrência de óbito e modelo PELD 

Óbito Sim (n = 6)  Não (n = 39)   
 x ±DP  x ±DP  p 

Variável mediana (P25 – P75)  mediana (P25 – P75)   

PELD  16,2 ±11,9 
14,5 (8,0 – 26,5)  7,4 ±8,8 

7,0 (1,0 – 13,0)  0,034 a 

a) Teste t Student      
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5.2.2. Outras Comparações 

5.2.2.1.Idade do Receptor 

A idade do receptor apresentou forte correlação com o peso (r=0,97) e a estatura 

(r=0,97), como demonstrado na figura 7. O grupo de receptores com idade de até 3 anos, 

quando comparados aos de idade superior a 3 anos, apresentou maiores níveis de BB e 

recebeu enxerto de doadores com idade significativamente menor (tabela 29). Todos os 

enxertos dos 8 doadores com idade até 3 anos e somente 11 (29,7%) enxertos dos 37 

doadores maiores de 3 anos foram implantados nas crianças com 3 anos ou menos de idade 

(p=0,00035). A AVB foi a doença que levou à necessidade do TxH em 18 (94,7%) das 19 

crianças menores de 3 anos de idade, contra somente 10 (38,5%) dos 26 receptores maiores 

(p=0,00041).  

 

Tabela 29 – Comparações entre as BT e BNC e a idade do receptor 

Idade <= 3 anos Sim (n = 19) Não (n = 26)   

 x ±DP x ±DP  p 

Variável mediana (P25 – P75) Mediana (P25 – P75)   

Bilirrubinemia total  
(mg/dL) 

17,7 ±14,0 
16,0 (5,1 – 26,9) 

7,8 ±8,2 
4,4 (2,2 – 13,0)  0,022 a

Bilirrubinemia 
não conjugada (mg/dL) 

9,2 ±8,4 
7,5 (2,4 – 13,1) 

3,8 ±3,5 
2,2 (1,4 – 5,2)  0,05 a 

Idade do doador 
(anos) 

9,8 ±10,5 
5,0 (3,0 – 15,0) 

18,5 ±11,2 
15,0 (11,0 – 23,0)  0,0019a

a) Teste U de Mann-Whitney 
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Figura 6 – Distribuição dos valores A) do PELD e o óbito em 7 dias; B) da idade dos 

receptores e a AVB e C) dos valores do tempo de isquemia e a experiência do Programa 

THI-HCPA 
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Figura 7 – Correlação idade do receptor e peso e estatura 

 

5.2.2.2.Atresia de Vias Biliares 

Os receptores com AVB apresentaram diferenças significantes quando comparadas com 

as outras indicações do TxH, conforme mostrado na tabela 30. A distribuição dos valores da 

idade do receptor do grupos AVB e de outros diagnósticos está representada na figura 6B. 
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Tabela 30 – Comparações entre AVB e outras indicações de transplante hepático 

AVB Sim (n = 28) Não (n = 17)   

 x ±DP x ±DP  p 

Variável mediana (P25 – P75) mediana (P25 – P75)   

Idade do receptor  
(anos) 

3,9 ±3,2 
2,6 (1,5 – 6,8) 

9,7 ±5,0 
10,5 (5,1 – 13,6)  0,0001 a

Peso do receptor 
(Kg) 

16,6 ±8,6 
13,5 (10,7 – 22,0) 

30,0 ±15,5 
30,2 (16,9 – 40,1)  0,0015 a

Estatura do receptor  
(cm) 

97,6 ±23,7 
92,0 (77,6 – 113,3) 

126,8 ±27,6 
133,8 (101,3 - 147,5)  0,0013 b

Bilirrubinemia total 
(mg/dL) 

14,4 ±13,1 
10,6 (3,4 – 24,0) 

8,0 ±8,6 
4,6 (2,1 – 13,7)  0,05 b 

Bilirrubinemia 
não conjugada (mg/dL) 

7,5 ±7,6 
4,0 (1,4 – 12,7) 

3,8 ±3,2 
3,0 (1,4 – 5,5)  0,031 b 

Idade do doador 
(anos) 

10,7 ±10,1 
8,0 (3,0 – 13,8) 

21,6 ±11,0 
19,0 (12,5 – 24,5)  0,0003 a

Tempo de isquemia  
(horas) 

11,3 ±2,3 
11,4 (9,8 – 13,0) 

9,5 ±2,1 
9,5 (8,0 – 10,5)  0,011 b 

a) Teste U de Mann-Whitney 
b) Teste t Student 

 

5.2.2.3.Experiência do Programa THI-HCPA 

As comparações entre os primeiros 22 e os 23 transplantes seguintes estão 

demonstradas, para as variáveis quantitativas e qualitativas, nas tabelas 31 e 32, 

respectivamente. Embora as medianas sejam menores nos transplantes 23-45, não há 

diferenças significantes entre as idades dos receptores e as dos doadores (tabela 31). 

Entretanto, há significativamente maior número de receptores e de doadores de 3 anos ou 

menos nos últimos transplantes (tabela 32). O tempo de isquemia foi consideravelmente 

menor nos últimos 23 pacientes e a distribuição de seus valores está, para cada grupo, 

representada na figura 6C. Também há maior freqüência de AVB no segundo grupo, porém 

sem ser esta diferença significante (tabela 32). O número de pacientes que receberam enxerto 

reduzido foi significativamente maior no primeiros 22 transplantes (tabela 32).  
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Tabela 31 – Comparações entre os primeiros 22 e os últimos 23 transplantes e a idade 

do receptor, a idade do doador e o tempo de isquemia 

Primeiros 22 Tx Sim (n = 22) Não (n = 23)   

 x ±DP x ±DP  p 

Variável mediana (P25 – P75) mediana (P25 – P75)   

Idade do receptor  
(anos) 

6,8 ±4,8 
5,1 (2,8 – 10,5) 

5,4 ±4,9 
2,7 (1,6 – 8,9)  0,17 a 

Idade do doador  
(anos) 

17,2 ±8,2 
17,0 (10,8 – 22,3) 

12,6 ±13,9 
7,0 (3,0 – 15,0)  0,0146 a

Tempo de isquemia 
(horas) 

11,4 ±2,3 
11,7 (9,6 – 12,9) 

9,9 ±2,3 
9,8 (9,0 – 11,0)  0,041 b 

a) Teste U de Mann-Whitney 
b) Teste t Student 
 

Tabela 32 – Comparações entre os primeiros 22 e os últimos 23 transplantes e a idade 

do receptor, a idade do doador, a AVB e o tipo de enxerto 

Primeiros 22 Tx Sim (n = 22) Não (n = 23)   

Variável f (%) f (%)   p 

Idade do receptor <= 3 anos 6 (27,3) 13 (56,5)  0,09 a 

Idade do doador <= 3 anos  1 (4,5) 7 (30,4)  0,047 b 

Idade do doador > 18 anos  10 (45,5) 4 (17,4)  0,09 a 

AVB 11 (50,0) 17 (73,4)  0,18 a  

Fígado reduzido  10 (45,5) 2 (8,7)  0,0143 a

a)  Correção de Yates 
b)  Teste Exato de Fisher 
 

Na tabela 33, estão demonstradas as modificações das variáveis idade do receptor e do 

doador com a evolução dos anos de Tx. Há uma nítida redução, nos 2 últimos anos, da idade 

do receptor, com maior participação de crianças com 3 anos ou menos, bem como uma 

redução da idade dos doadores, com menor número de doadores adultos e maior de doadores 

com 3 anos ou menos de idade.  
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Tabela 33 – Idade dos receptores e dos doadores desde 1995 até 2001 

   Idade do receptor Idade do doador  

Ano f 
(%) 

f acum
(%acum)

x ±DP 
med (P25 – P75)

<=3 anos
N (%) 

x ±DP  
med (P25 – P75)

 <=3 anos 
 N (%) 

 >18 anos
 N (%) 

1995 3 
(6,7) 

3 
(6,7) 

9,9 ±9,8 
8,3(2,8 –   ) 

1  
(33,3) 

13,7 ±5,0 
13,0(9,0 –   ) 

0  
(0,0) 

1  
(33,3) 

1996 9 
(20,0) 

12 
(26,7) 

4,8 ±3,3 
4,7(3,3 – 7,1) 

2  
(22,2) 

18,8 ±8,3 
17,0(12 – 24) 

0  
(0,0) 

4  
(44,4) 

1997 7 
(15,6) 

19 
(42,2 

7,6 ±4,0 
10,4 (2,7 –10,5)

2  
(28,6) 

15,7 ±7,0 
12,0(10,0 – 23,0)

0  
(0,0) 

3  
(42,9) 

1998 5 
(11,1) 

24 
(53,3) 

9,8 ±6,4 
10,9(3,3 – 15,9)

1  
(20,0) 

17,0 ±10,7 
16,0(7,5 – 27,0)

1 
 (20,0) 

2 
 (40,0) 

1999 9 
(20,0) 

33 
(73,3) 

6,5 ±5,2 
7,1(1,8 – 10,2) 

4  
(44,4) 

22,6 ±17,6 
14,0(8,0 – 43,5)

1  
(11,1) 

4  
(44,4) 

2000 8 
(17,8) 

41 
(91,1) 

3,5 ±3,5 
2,2(1,0 – 6,5) 

6  
(75,0) 

5,6 ±4,5 
4,5(2,0 – 7,8) 

4  
(50,0) 

0  
(0,0) 

2001 4 
(8,9) 

45 
(100,0)

2,8 ±2,2 
2,1(1,3 – 5,0) 

3  
(75,0) 

3,5 ±1,9 
4,0(1,5 – 5,0) 

2  
(50,0) 

0  
(0,0) 

 

5.3. ANÁLISE MULTIVARIADA 

Foi realizada regressão logística para avaliar os fatores independentes para o óbito em 7 

dias. As variáveis incluídas no modelo foram idade, tempo de isquemia, BNC e 

colesterolemia total, conforme demonstrada na tabela 34. Não foi identificada variável 

independente. 

 

Tabela 34 – Regressão logística: fatores de risco relacionados ao óbito em 7 dias 

Variável RC IC 95% p 

Tempo de isquemia (horas) 61,76 0,08 - 50698,52 0,23 

Idade do receptor (anos) 0,004 0,00 - 44,28 0,25 

Bilirrubinemia não conjugada (mg/dL) 2,62 0,59 - 11,60 0,21 

Colesterolemia total (mg/dL) 0,90 0,76 - 1,07 0,22 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1.CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1.1. Introdução 

As crianças portadoras de doença hepática crônica, antes da era dos transplantes de 

fígado, estavam condenadas a uma vida curta e de má qualidade. O TxH trouxe uma nova 

perspectiva de tratamento, entretanto permanece sendo um desafio cercado de grande 

expectativa, pois inúmeros fatores concorrem para o seu resultado. A probabilidade de 

sobrevivência após o Tx pode variar de forma considerável, dependendo da perícia clínica, da 

técnica cirúrgica disponível em cada centro e dos critérios de seleção dos doadores e dos 

candidatos (SHAW et al., 1989a). Embora tenha havido significativa redução da mortalidade 

após o Tx, o sucesso pleno ainda é uma utopia. 

Pesquisas sobre os fatores envolvidos com o resultado dos transplantes de órgãos 

sólidos são de particular interesse, não apenas pelo custo deste procedimento, mas também 

pela escassez de doadores. Dados objetivos do Tx podem permitir a identificação de fatores 

de risco para pior resultado e a alocação dos órgãos doados ao receptor mais adequado 

(CLAVIEN et al., 1994). Além disso, o exame continuado das causas do fracasso em cada 

centro pode dar embasamento às estratégias para melhorar o cuidado de todos os pacientes 

(SHAW et al., 1989a).  

O Setor de Gastroenterologia Pediátrica do Serviço de Pediatria do HCPA constitui-se 

em centro de referência no tratamento de crianças com doenças hepáticas e na formação de 

recursos humanos na área de gastroenterologia e hepatologia infantil. Em março de 1995, o 

Programa THI-HCPA, especialmente orientado ao TxH de crianças, realizou seu primeiro Tx. 

Esse estudo analisou a experiência inicial do Programa e se propôs a identificar, de uma 
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forma sistematizada, alguns dos possíveis fatores relacionados ao resultado imediato, de 

forma a colaborar na busca de soluções e alternativas.  

 

6.1.2. Da Qualidade dos Dados 

As avaliações clínicas e o acompanhamento em lista de espera da maioria dos 

candidatos a TxH estudados foram realizados pelo pesquisador, assim como o preenchimento 

das fichas de candidato e de receptor. O banco de dados do THI foi criado e alimentado pelo 

pesquisador. Todas as informações passíveis de conferência foram checadas, comparando-se 

as diversas fontes de informação. As variáveis escore Z do peso e da estatura para a idade, 

TFG e os modelos prognósticos, foram revisados e calculados com base nos dados coletados 

antes e no momento do Tx. Das 1190 informações relacionados às 22 variáveis dos 

receptores e às 5 dos modelos prognósticos somente 16 (1,3%) dados não estavam 

disponíveis para análise. Das variáveis relacionadas ao procedimento cirúrgico, todos os 

dados estavam disponíveis e foram analisados. As variáveis gênero, idade, grupo sangüíneo e 

causa do óbito do doador foram relatados com precisão, mas as informações relacionadas ao 

peso do doador estavam incompletas. 

 

6.1.3. Da Metodologia 

Como se sabe, nos estudos de caso-controle parte-se do efeito em busca das causas, ou 

seja, os pacientes são incluídos de acordo com presença (caso) ou ausência (controle) do 

desfecho e avalia-se a exposição no passado a potenciais fatores de risco. Apesar de não se 

poder estimar diretamente as incidências entre expostos ou não expostos, pode-se estimar a 

razão das incidências através do cálculo da RC, também chamada de razão de produtos 

cruzados ou, em inglês, odds ratio (KRAMER, 1988; WAGNER & CALLEGARRI-

JACQUES, 1998). 
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Nesse estudo, o desfecho escolhido, o óbito ocorrido até o sétimo dia após a realização 

do TxH, é categórico e com definição precisa, sem margem de dúvida na definição dos casos 

e dos controles. A definição do tempo do óbito até o sétimo dia do Tx justifica-se pela 

preocupação com a alta mortalidade descrita na literatura nesse período (GARTNER et al., 

1984; BUSUTTIL et al., 1991; BELLE & DETRE, 1993; ADAM et al., 2000; SIEDERS et 

al., 2000). Em análise anterior, com uma parcela dos pacientes aqui analisados e incluindo 

aqueles com indicação urgente, havíamos verificado 20% de óbito na primeira semana 

(KIELING et al., 1998). A perda do enxerto, pela necessidade de reTx ou pelo óbito, também 

é mais freqüente nos primeiros 7 dias após o Tx, chegando a 19%, como mostra o recente 

estudo de SIEDERS et al. (2002).  

As características clínicas dos receptores, principal enfoque desse estudo, tais como 

condição clínica, idade, peso, UNOS, gravidade da doença e diagnóstico, influenciam na 

sobrevida, porém são limitadas ao período pós-operatório inicial e não têm um papel 

significante no seguimento mais tardio (RYCKMAN et al., 1999; KIM & DICKSON, 2001). 

Foram analisadas, principalmente, as características dos receptores, pois buscávamos 

identificar variáveis que pudessem sofrer maior impacto com o aprimoramento da atuação do 

Programa THI-HCPA.  

Inúmeros desfechos relacionados ao Tx têm sido utilizados nos relatos localizados na 

literatura (quadro 1). Estudos que avaliam os fatores de risco no TxH, geralmente, utilizam 

como desfecho a mortalidade ou complicações específicas, tais como infecções ou disfunção 

primária do enxerto, sem graduação de sua severidade. A falta de uniformidade nas 

terminologias e classificações empregadas nesses estudos dificulta as comparações dos 

resultados (CLAVIEN et al., 1994; ADAM et al., 2000). 

Como na maioria dos centros transplantadores pediátricos, mesmo nos EUA, o número 

anual de TxH é reduzido (MCDIARMID, 2001), estudos de curta duração em um único 
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centro, geralmente não proporcionam amostras de tamanho suficiente para análise adequada 

dos múltiplos fatores de risco envolvidos. Por outro lado, séries de longa duração apresentam 

pacientes submetidos a TxH sob diferentes condições. O ganho de experiência dos centros 

transplantadores e a aquisição de novos conhecimentos determinam constantes modificações 

nos protocolos (SALT et al., 1992; ANDREWS et al., 1996; GOSS et al., 1996 1998; 

TALBOT et al., 1997; SPLIT, 2001). Essas observações reforçam os projetos de constituição 

de banco de dados de múltiplos centros, como do SPLIT Research Group ou do European 

Liver Transplant Registry, que permitem análises estatísticas mais detalhadas.  

 

6.1.3.1. Critérios de Exclusão 

A necessidade urgente de Tx, quando o paciente está sob grande risco de óbito, devido 

à insuficiência hepática aguda ou crônica, obriga a realização do TxH sob condições clínicas 

precárias e sob cuidados intensivos. Diversos estudos demonstraram que, nos pacientes em 

situação de urgência (em UTI, sob suporte de vida, em coma ou classificadas como UNOS 1), 

tanto nas doenças crônicas como agudas, a mortalidade após o Tx é significativamente maior 

(BISMUTH et al., 1987; OTTE et al., 1990 e 1994; BELLE & DETRE, 1993; MARINO et 

al., 1998; ADAM et al., 2000; SIEDERS et al., 2000; HARTLEY et al., 2001; SPLIT, 2001). 

No período desse estudo, 7 pacientes foram submetidas a TxH pelo Programa THI-HCPA em 

situação de urgência e, portanto, foram excluídos dessa análise.  

Os pacientes submetidos a reTx também têm maior risco de óbito, pois estão em 

condições clínicas desfavoráveis relacionadas à disfunção do enxerto, como insuficiência 

respiratória e renal e infecções (WONG et al., 1997; MARINO et al., 1998; ADAM et al., 

2000; SIEDERS et al., 2000 e 2002). No estudo de ADAM et al.(2000) com os dados do 

European Liver Transplant Registry, o reTx foi o maior fator de risco identificado para o 

óbito em 1 ano, tanto para adultos como crianças. Na faixa etária pediátrica o reTx 
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representou um risco 2,7 vezes maior de óbito em 1 ano, menor somente que o câncer como 

indicação de Tx (2,9 vezes). No período do nosso estudo, somente 2 (4,4%) pacientes foram 

submetidos a reTx e, até agosto de 2001, não havia sido realizado no HCPA nenhum Tx com 

fígado dividido em 2 (split liver) nem com doador vivo relacionado.  

 

6.1.3.2. Definição das Variáveis  

Todas as variáveis (tabela 5) utilizadas como fatores de risco já faziam parte do 

protocolo do Programa THI-HCPA (anexos 1, 2, 3 e 4), com exceção dos modelos 

prognósticos de Rodeck, do PELD e do cálculo da TFG. 

Algumas variáveis, tais como a doença do receptor e a causa de morte do doador, 

apresentaram grande diversidade de categorias. Devido ao reduzido número de casos, tais 

variáveis foram agrupadas quando da aplicação da estatística inferencial nas comparações 

quanto ao desfecho escolhido. AVB foi a doença mais comum e, por isso, comparada a todas 

as outras indicações de TxH. Óbito do doador por acidente vascular cerebral, embora não 

fosse a causa mais prevalente, é descrito na literatura como um fator de risco que influencia 

no resultado do Tx e foi comparado a todas as causas de morte dos doadores. A classificação 

PELD foi reduzida a 2 categorias (>10 e <=10). 

 

6.1.3.3. Tratamento Estatístico 

Foi realizada análise estatística descritiva detalhada, com demonstração dos intervalos 

de variação e das medidas de tendência central, tanto da média e DP e quanto da mediana e 

do intervalo entre quartis. Devido à quantidade de variáveis, privilegiou-se a apresentação em 

forma de tabelas descritivas. 

Em relação à análise estatística inferencial, o pequeno número de casos (desfechos) 

exigiu a aplicação do teste exato de Fisher no cálculo do nível de significância do Qui-
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quadrado. Estimativas de risco das variáveis categóricas foram obtidas através do cálculo da 

RC de exposição entre casos e controles. Para algumas variáveis que apresentaram casela 

nula foi necessário o emprego da fórmula de Agresti (AGRESTI, 1990) para o cálculo do IC. 

Em nosso estudo, foi empregado o modelo de regressão logística com 4 variáveis para 

avaliar os fatores associados ao óbito (tabela 34). Apesar da consistência do modelo, devido 

ao número de pacientes analisados, os IC foram tão grandes, que os resultados se tornam 

difíceis de valorar. ROTHMAN (1986) sugere que é ineficiente a realização da regressão 

logística quando se analisa um número demasiado de fatores para as observações realizadas. 

O autor considera que incluir variáveis em número superior a 20 ou 30% das observações 

feitas não é recomendável. Como, em nosso estudo, 6 pacientes morreram na primeira 

semana, um modelo com no máximo 2 variáveis poderia ser adequadamente construído.  

 

6.2.CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

A abrangência de um programa de TxH pediátrico se inicia no recém-nascido e se 

estende até a adolescência, sendo a idade limite do receptor variável, conforme as definições 

de cada centro ou país. A maioria dos relatos coloca a idade de 18 anos como limite superior 

do receptor pediátrico (STARZL et al., 1979; BREMS et al., 1987; VACANTI et al., 1987; 

ESQUIVEL et al., 1991; DREWS et al., 1997; GOSS et al., 1998; EDWARDS et al., 1999; 

GANSCHOW et al., 2000; JAIN et al., 2000 e 2002; MIGLIAZZA et al., 2000; FEICKERT 

et al., 2001; SPLIT, 2001). BELLE & DETRE (1993), analisando os dados de 8501 pacientes 

registrados na UNOS dos EUA, definiram como pediátrico o paciente cuja idade na data do 

Tx era menor de 16 anos. Na análise dos dados de 22089 pacientes dos centros 

transplantadores europeus, ADAM et al.(2000) consideraram crianças aqueles abaixo de 15 

anos de idade. Em outros relatos, os autores reputaram como pediátrico o Tx de paciente 

abaixo de 15 (LERUT et al., 1999; REDING et al., 1999b) ou 16 anos de idade (SALT et al., 



6. Discussão    

 

91

1992; SIEDERS et al., 1999). De forma diversa, há relatos que determinaram como Tx 

pediátricos pacientes com idade até 21 ou 22 anos, como em Miami (LANGHAM et al., 

2001) e em Madri (GARCIA et al., 1999), respectivamente. De qualquer forma, independente 

do limite superior ser 15, 16, 18 ou 22 anos, a grande variação da idade representa uma 

diversidade de tamanho, tanto em peso como em estatura, e de características fisiológicas e 

psicológicas que condicionam condutas e procedimento em muito diferentes. Em nosso 

estudo, o peso variou mais de 8 vezes entre o menor e o maior paciente, o que dá uma idéia 

da dimensão do desafio do manejo dos transplantados pediátricos.  

A idade de nossos pacientes variou de 8 meses a 18,6 anos de idade. Houve inequívoca 

relação direta, como pode-se verificar na figura 7, entre a idade, o peso e a estatura das 

crianças e dos adolescentes. 

Aspectos fisiológicos e anatômicos dos lactentes acarretam situações durante o TxH 

que os diferenciam dos adultos e das crianças maiores e que determinam cuidados 

especializados. Os lactentes apresentam maior necessidade energética e maior dificuldade 

respiratória, relacionadas à menor complacência pulmonar e à menor capacidade residual 

funcional, e comprometida pela abertura da parede abdominal (BEATH et al., 1993a). Em 

nossa série, as crianças com 3 anos ou menos de idade representaram 42,2% do total dos 

pacientes (tabela 6). Como demonstrado na tabela 33, houve um progressivo aumento da 

participação dessas crianças com a evolução do programa THI-HCPA. Nos 2 últimos anos, as 

crianças transplantadas com 3 anos ou menos de idade corresponderam a 75,0% do total dos 

transplantes eletivos. Esse dado é semelhante ao descrito por KUANG et al. (1996), em que, 

no período de 1992 a 1995, a participação das crianças menores de 2 anos atinge 60% dos 

transplantados. TALBOT et al.(1997) destacaram que a média da idade foi reduzida de 13 

anos em 1985 para 1,8 anos em 1994 e 1995. BURDELSKI et al.(1999) relataram que mais 
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da metade dos pacientes pediátricos em Hamburgo, Alemanha, apresentavam menos de 10 

Kg de peso corporal.  

A comparação entre as duas metades da série analisada nesse estudo (tabela 31), 

mostrou que, acompanhando a redução da idade dos receptores, houve maior freqüência da 

AVB como doença que levou ao TxH na segunda fase. Embora não tenha sido demonstrada a 

significância estatística, a freqüência de AVB passou de 50,0 para 73,4% dos transplantes. 

Também pôde ser verificada uma significativa diminuição do emprego de enxerto reduzido 

no segundo período, em contraste com a experiência descrita na literatura, em que há uma 

progressiva maior utilização das técnicas de redução hepática, além do emprego de split liver 

e de doador vivo (KUANG et al., 1996; LOPEZ SANTAMARIA et al., 1999). A maior 

freqüência de implantes de fígados completos na segunda metade dessa série decorreu, 

provavelmente, da maior participação de doadores de menor idade e da diminuição do 

número de doadores adultos (tabela 31 e 32). Outro aspecto distinto entre os 2 períodos foi a 

significativa diminuição do tempo de isquemia na segunda metade (tabela 31). A média do 

tempo de preservação foi reduzida em 1,5 horas, apesar do menor tamanho dos receptores e 

da maior freqüência de AVB, fatores que, teoricamente, poderiam dificultar a retirada do 

fígado doente e a implantação do enxerto. A maior utilização de fígado inteiro nesses 

pacientes deve ter contribuído para diminuir o tempo de isquemia. 

No Tx pediátrico, a maioria dos relatos (ANDREWS et al., 1989 e 1996; SALT et al., 

1992; BELLE & DETRE, 1993; CIOCCA et al., 1995; BUCUVALAS et al., 2001; 

LANGHAM et al., 2001; PEETERS et al., 2001; SPLIT, 2001) demonstra leve predomínio 

do gênero feminino, embora algumas publicações indiquem o contrário (DREWS et al., 

1997; SIEDERS et al., 1999; GANSCHOW et al., 2000; FEICKERT et al., 2001), como no 

Tx de adultos, em que o gênero masculino é preponderante (BELLE & DETRE, 1993; 

HARTLEY et al., 2001). Talvez esta maioria do gênero feminino nos transplantes hepáticos 
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pediátricos seja influenciada pela predominância feminina (1:0,64) dentre as crianças com 

AVB, principal indicação de TxH (NIO & OHI, 2000). Entretanto, em nosso estudo, o gênero 

masculino foi mais freqüente, tanto entre todos os transplantados (53,3%), como entre os 

portadores de AVB (53,6%).  

Além da alta prevalência da AVB como doença que determinou a necessidade do TxH 

nesse estudo, a cirrose criptogênica foi a segunda indicação (tabela 10). Na literatura 

internacional que descreve TxH em crianças verificamos uma prevalência entre 2,9 e 7,1% de 

cirrose criptogênica (ANDREWS et al., 1989; OTTE et al., 1990; BELLE & DETRE, 1993; 

GRIDELLI et al., 1994; DREWS et al., 1997; GARCIA et al., 1999; RYCKMAN et al., 

1999; MIGLIAZZA et al., 2000; FEICKERT et al., 2001; HARTLEY et al., 2001; PEETERS 

et al., 2001; JAIN et al., 2002). Na Argentina, CIOCCA et al.(1995) demonstraram uma 

prevalência de 8,2% em crianças transplantadas. No relato da experiência inicial do grupo do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, MAKSOUD 

et al.(1991) descreveram 1/3 de crianças com cirrose criptogênica entre as 9 transplantadas e 

13,7% das 73 crianças avaliadas para o TxH. No mesmo grupo, em estudo posterior, de 355 

crianças e adolescentes avaliados para o TxH, 9% tiveram o diagnóstico de cirrose 

criptogênica (PORTA et al., 1997). COELHO et al.(1995) de Curitiba, Paraná, descreveram 

22,9% de pacientes com cirrose criptogênica entre crianças e adultos submetidos ao TxH. A 

alta freqüência de cirrose criptogênica descrita nos diferentes centros transplantadores 

brasileiros demonstra bem a dificuldade do diagnóstico etiológico no nosso país. 

Outro aspecto referente ao item doença motivadora do Tx que merece destaque é a 

questão da reformulação diagnóstica. VAN THIEL (1985) relatou que 20% dos pacientes 

avaliados para TxH haviam sido encaminhados com o diagnóstico incorreto, e que 20 a 30% 

não tinham diagnóstico específico. WHITINGTON & ALONSO (1996) relataram que, em 

Chicago, aproximadamente ¼ das crianças encaminhadas não necessitavam do TxH ou 
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poderiam ser beneficiadas com outras terapias. Na nossa série, 2 pacientes sofreram 

retificação do diagnóstico após o estudo histopatológico do fígado doente. O paciente do Tx 5 

veio encaminhada com diagnóstico de cirrose criptogênica, enquanto que o paciente do Tx 29 

havia realizado cirurgia de Kasai por apresentar icterícia colestática neonatal e tinha AVB 

como diagnóstico. Em ambos, a principal indicação para a realização do Tx eram os 

múltiplos episódios de hemorragia de varizes esofágicas secundárias à hipertensão porta. Nos 

2 casos, o diagnóstico foi modificado para FHC após o TxH. Um cuidadoso processo de 

avaliação pré-Tx é importante e inclui a confirmação do diagnóstico de encaminhamento, 

pois o TxH deve ser reservado aos casos que não tenham outras alternativas terapêuticas. 

 

6.3.ANÁLISE DAS CAUSAS DOS ÓBITOS DOS RECEPTORES 

Analisando as causas dos óbitos e as características das crianças que morreram nos 7 

primeiros dias de TxH (tabela 20), verificamos 2 pacientes (Tx 10 e Tx 13) cujos achados 

necroscópicos apontam infecção e sépsis como causa de morte. Em outros dois casos, as 

mortes foram secundárias à TAH (Tx 22 e Tx 37). Em um terceiro caso (Tx 25), embora não 

tenha sido identificada TAH, os achados necroscópicos e anatomopatológicos são indicativos 

de TAH. Como características comuns a esses três casos, identificamos a idade do doador 

menor de 3 anos e o implante de enxerto inteiro. A literatura médica tem demonstrado 

claramente que, quando os doadores são pequenos, devido ao tamanho dos vasos sangüíneos, 

há maior risco de TAH, perda do enxerto e óbito do receptor (TAN et al., 1988; BRANT DE 

CARVALHO et al., 1991; CACCIARELLI et al., 1997; COX et al., 2001).  

O último receptor (Tx 33) que faleceu na primeira semana de TxH recebeu fígado 

inteiro. Apesar de ser submetido à ressecção dos segmentos hepáticos II e III no segundo dia 

de Tx, devido à restrição ventilatória secundária à distensão abdominal e a uma tentativa de 

reTx no terceiro dia de pós-operatório, o paciente não sobreviveu. Segundo OTTE et 
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al.(1987b), a decisão de redução hepática deve ser baseada na comparação do tamanho do 

enxerto com o do fígado doente a ser removido, e a implantação de enxerto muito grande 

pode resultar na necrose hepática induzida pela pressão do fechamento da parede. Nas 

crianças pequenas, em particular, o fechamento apertado do abdômen pode resultar em uma 

forma abdominal de síndrome compartimental, causada pela seqüestração de fluidos no 

intestino e no novo fígado. O fechamento abdominal tardio pode evitar tal situação e permitir 

melhor perfusão do enxerto hepático (KUANG et al., 1996; NOUJAIM et al., 2002). 

As causas técnicas ou cirúrgicas são as principais responsáveis pelas mortes precoces e 

pela perda do enxerto no TxH pediátrico (JAIN et al., 2002). SHAW et al.(1989b), 

analisando as causas de morte após o Tx de 21 crianças, de 79 transplantadas identificaram 

que, em 22%, os óbitos foram secundários à complicação técnica ou cirúrgica que resultaram 

em disfunção do enxerto e necessidade de reTx.  

Estudo de YANDZA et al.(1992), que registra o óbito de 8 entre 85 crianças nos 7 

primeiros dias de TxH, demonstrou que a maioria das mortes precoces estavam relacionadas 

a complicações técnicas, particularmente vasculares e hemorrágicas. A sépsis era a causa 

mais comum entre as mortes mais tardias, porém ainda nos 3 primeiros meses. Apesar de a 

taxa de mortalidade ser baixa, o fato de 2/3 das mortes estarem associadas a complicações 

cirúrgicas sugeria que a mortalidade podia ser reduzida no TxH pediátrico (YANDZA et al., 

1992).  

O progresso do TxH pediátrico pode ser reconhecido no relato de KUANG et al.(1996) 

em que foi demonstrado que a redução da mortalidade conseguida nos últimos anos é reflexo 

do sucesso no manejo das falhas cirúrgicas precoces, mesmo com a utilização de 

procedimentos mais complexos como split liver e TxH intervivos. A taxa de incidência das 

complicações cirúrgicas precoces não foi diferente nos dois períodos analisados, entretanto, a 

mortalidade foi nula no segundo período. O emprego da microcirurgia da artéria hepática 
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reduziu a incidência de trombose, da perda do enxerto e da necessidade de reTx e melhorou a 

sobrevida das crianças (KUANG et al., 1996; SHACKLETON et al., 1997). Outros autores 

sugerem a utilização de heparina durante a cirurgia e no pós-operatório quando for 

implantado enxerto de doador de tamanho pequeno como tentativa de prevenção da TAH 

(CACCIARELLI et al., 1997).  

Portanto, como mostra a literatura e pudemos observar em nosso estudo, as 

complicações técnicas e cirúrgicas são as principais causas de falha do enxerto e 

determinantes da mortalidade precoce, em particular nas crianças pequenas.  

 

6.4.FATORES PROGNÓSTICOS 

Do total de 52 pacientes transplantados pelo Programa THI-HCPA no período desse 

estudo, 45 (86,5%) o foram em situação eletiva e 7 (13,5%) em caráter de urgência. Oito 

(15,4%) do total de pacientes evoluíram ao óbito em até 7 dias de Tx. Dos 45 pacientes 

incluídos nesse estudo, 6 (13,3%) morreram nos primeiros 7 dias após o TxH e se 

constituíram nos casos. Os 39 que sobreviveram foram considerados nossos controles. 

Experiência semelhante no próprio HCPA, porém com pacientes adultos, foi descrita por 

ÁLVARES DA SILVA (2000). De 55 transplantados sob condições eletivas, 11 (20%) 

morreram em até 7 dias após o Tx.  

Na literatura médica sobre TxH, os estudos que descrevem a sobrevida imediata, ou nos 

primeiros 7 dias após o Tx, geralmente, representam o início da experiência dos centros 

transplantadores. A mortalidade nesse período, como pode ser verificada na tabela 35 abaixo, 

varia de 2,9 a 23,1% entre os relatos com 30 ou mais TxH pediátricos. 
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Tabela 35 – Estudos com 30 ou mais casos que relatam mortalidade em 7 dias após o 

transplante hepático pediátrico 

Autores, ano 
Cidade 

Período Número de 
pacientes 

Mortalidade em 
7 dias (%) 

GARTNER et al., 1984 
Pittsburgh 

Mai 1981 
Mai 1983 47 8,5 

PETT et al., 1987 
Cambridge 

Dez 1983 
Ago 1986 35 8,6 

OTTE et al., 1987a 
Bruxelas 

Fev 1984 
Jul 1986 30 6,7 

ANDREWS et al., 1987 
Dallas 

Out 1984 
Set 1996 44 6,8 

HIATT et al., 1987 
Los Angeles 

Fev 1984 
Set 1986 38 5,3 

OTTE et al., 1988 
Bruxelas 

Mar 1984 
Mar 1987 52 3,9 

BUSUTTIL et al., 1991 
Los Angeles 

Jan 1984 
Dez 1988 103 2,9 

BEATH et al., 1993a 
Birmingham 

1987 
1991 39 a 23,1 

MEISTER et al., 1993 
São Francisco 

Out 1988 
Ago 1991 42 a 4,8 

CIOCCA et al., 1995 
Buenos Aires 

Nov 1992 
Set1995 49 10,2 

Esse estudo 
 

Mar 1995 
Ago 2001 45 13,3 

a) AVB    
 

A partir do início da década de 1990, com a progressão da experiência com o TxH, a 

sobrevida elevou-se significativamente, de cerca de 50,0% para mais de 80,0% como mostrou 

o estudo de TALBOT et al. (1997) em Birmingham. Essa diminuição da mortalidade decorre, 

principalmente, da redução dos óbitos precoces pelo aprimoramento das técnicas cirúrgicas 

(GARCIA et al., 1999; KUANG et al., 1996). Como o tempo de seguimento dos 

sobreviventes aumentou com o decorrer dos anos, a maioria dos relatos passaram a expressar 

a sobrevida em 3 ou 6 meses, 1, 2, 3, 5, 7 ou até 10 anos, empregando as técnicas estatísticas 
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conhecidas como curvas de sobrevida atuarial ou de Kaplan-Meier. Atualmente, há poucos 

estudos que descrevem e avaliam a sobrevida no pós-operatório imediato, particularmente os 

que relatam a experiência das UTIs, como os de GARCIA et al.(1999) e GANSCHOW et al. 

(2000).  

Muito embora tenha havido redução dos óbitos precoces, a primeira semana após o Tx 

ainda é, proporcionalmente, o período de maior mortalidade e de perda do enxerto (BELLE & 

DETRE, 1993). No relato de 22089 pacientes do European Liver Transplant Registry 

(ADAM et al., 2000) 24% dos óbitos ocorreram na primeira semana após o Tx. SIEDERS et 

al. (2001) demonstraram uma mortalidade de 15,0% em 1 mês e de 17,0% em 1 ano após o 

TxH de 120 crianças. Nos primeiros dias após o Tx, aconteciam as maiores taxas de perda 

dos enxerto, com 19,0% na primeira e 13,0% na segunda semana (SIEDERS et al., 2001).  

A falta de uma metodologia padronizada de mensuração da qualidade dos serviços de 

saúde e de uniformidade nos relatos dos resultados negativos dificulta a interpretação dos 

resultados de tratamentos complexos. A padronização dos parâmetros de avaliação dos 

resultados do TxH poderia permitir melhor comparação entre os diferentes centros e melhor 

interpretação dos fatores que influenciam o sucesso ou o fracasso, o que é difícil devido à 

heterogeneidade dos pacientes transplantados, dos processos de captação e de seleção e dos 

recursos diagnósticos e terapêuticos de cada centro (CLAVIEN et al., 1994; BISMUTH et al., 

1997).  

 

6.4.1. Características dos Receptores 

6.4.1.1.Características Demográficas 

6.4.1.1.1. Gênero do Receptor 

Tal como verificado no presente estudo, não há, na literatura revisada sobre TxH 

pediátrico, relato que identifique o gênero como fator de risco para o óbito precoce ou tardio. 
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Embora houvesse uma predominância do gênero feminino entre os pacientes que morreram 

até o 7 dia de TxH, esta não foi significativa. 

 

6.4.1.1.2. Idade, Peso e Estatura do Receptor 

Quando analisamos as características dos pacientes de nosso estudo que evoluíram para 

o óbito nos 7 primeiros dias após o TxH, algumas, em particular, chamam muita atenção. 

Todas essas crianças tinham menos de 3 anos de idade e menos de 14 Kg de peso na data do 

Tx (figura 3A e 3B) e tinham a AVB como diagnóstico. Não há muita surpresa neste fato se 

analisado à luz da experiência descrita na literatura médica e, em particular, dos estudos da 

década de 80. Em 1987, o grupo de Pittsburgh reconheceu a maior dificuldade e os piores 

resultados do TxH de crianças com menos de 1 ano de idade (STARZL et al., 1987; 

ESQUIVEL et al., 1987). A mesma experiência foi relatada por outros autores em diversos 

centros (VACANTI et al., 1987; SUPERINA et al., 1989; SOKAL et al., 1990; BUSUTTIL 

et al., 1991). 

A difusão das técnicas de redução, de split liver e de doador vivo relacionado permitiu 

maior número de Tx em crianças pequenas, que passaram a ser a maioria dos receptores 

pediátricos (RYCKMAN et al., 1991; BILIK et al., 1993; KUANG et al., 1996; 

BURDELSKI et al., 1999). Apesar da maior complexidade desses procedimentos e do menor 

tamanho dos receptores (LOPEZ SANTAMARIA et al., 1999; MIGLIAZZA et al., 2000), 

houve redução da mortalidade e da perda do enxerto, e elevação da sobrevida para mais de 

90% em 1 ano de Tx (ESQUIVEL et al., 1991; KUANG et al., 1996). 

A diferença entre dois períodos, antes e após 1988, em Cambridge, com 100 crianças, 

exemplifica bem a evolução do TxH a partir dos anos noventa. Embora houvesse maior 

número de crianças menores de 3 anos e em situação de urgência, a sobrevida atuarial em 1 

ano das crianças menores de 12 Kg de peso melhorou de 63% para 86% (SALT et al., 1992). 
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Experiência semelhante é descrita por KUANG et al. (1996) em São Francisco, quando 

comparam os períodos de 1988 a 1992 e de 1992 a 1995. Embora menos enxertos inteiros 

tivessem sido utilizados, houve uma significativa redução da mortalidade e da perda de 

enxertos reduzidos no segundo período. A sobrevida do receptor e do enxerto em 6 meses de 

Tx passou de 78% e 69% para 98% e 89%, respectivamente, do primeiro para o segundo 

período. Os autores atribuem essa evolução ao sucesso no manejo das falhas cirúrgicas 

precoces. LOPEZ SANTAMARIA et al. (1999) e MIGLIAZZA et al. (2000), em Madrid, 

relataram achados semelhantes com significativa melhor sobrevida do enxerto e do receptor e 

menores taxas de complicações arteriais e biliares nos transplantes hepáticos realizados nos 

últimos anos, apesar da menor idade e peso dos receptores e da maior utilização da redução 

do enxerto. 

Apesar de diversos relatos com elevado sucesso do TxH pediátrico (COX et al., 1991; 

ESQUIVEL et al., 1991; COLOMBANI et al., 1996; RODECK et al., 1996; CACCIARELLI 

et al., 1997; GOSS et al., 1998; SAING et al., 1999; JAIN et al., 2002), análises de grandes 

séries nos EUA com os dados da UNOS ainda têm demonstrado significativa menor 

sobrevida nas crianças pequenas. BELLE & DETRE (1993), analisando os dados de 8501 

pacientes transplantados entre 1987 e 1991, verificaram que dentre os 1508 pacientes 

pediátricos, as crianças com menos de 2 anos de idade tinham menor sobrevida. Na série 

descrita por COX et al. (2001), entre os 1947 pacientes menores de 18 anos de idade 

registrados no UNOS dos EUA, de 1994 a 1998, a sobrevida anual das crianças com 2 anos 

ou menos era significativamente menor (81%) que as crianças maiores (87%). Entre as 

crianças menores de 2 anos, a sobrevida era menor nos centros transplantadores que 

realizavam somente até 10 TxH por ano. Segundo COX et al.(2001), tais resultados podem 

ser explicados pela maior mortalidade nos centros que realizam poucos transplantes em 

crianças e, portanto, têm pouca experiência no cuidado do receptor criança, em especial dos 
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lactentes. MCDIARMID et al. (1999b), a partir dos dados dos transplantes hepáticos 

pediátricos realizados nos anos 1988 a 1996 e registrados na UNOS, identificaram que os 

centros com baixo volume anual de Tx tinham piores resultados. Entre as crianças de 0 a 5 

anos de idade, os centros que realizavam menos de 7 TxH por ano apresentavam significativo 

maior risco de óbito em 3 meses após o Tx (MCDIARMID et al., 1999b). Atualmente, 

lactentes pequenos podem atingir sobrevida semelhante a dos adultos quando são 

transplantadas em centros experientes (ALONSO, 1998; GOSS et al., 1998; JAIN et al., 

2002; NOUJAIM et al., 2002). Essas observações reforçam a idéia defendida por OTTE et 

al., já em 1987b, de que não se deveria limitar o acesso das crianças de peso menor de 10 Kg 

à possibilidade do TxH, mas que estes deveriam ser realizados em centros especializados e 

organizados para o atendimento a esses pacientes.  

Em nosso estudo, a idade, o peso e a estatura do receptor foram significativamente 

menores no grupo de pacientes que tiveram óbito em 7 dias de Tx (tabela 21). O risco de 

óbito de uma criança de 3 anos ou menos em 7 dias, após ter sido submetida ao TxH, foi 25 

vezes maior que o de uma criança mais velha. 

 

6.4.1.1.3. Escore Z do Peso e da Estatura para a Idade do Receptor 

A maioria dos pacientes avaliados em nosso estudo apresentavam o escore Z, tanto do 

peso como da estatura para a idade, abaixo de 0. Entretanto, poucos (8,9 e 11,1%, 

respectivamente) se apresentavam abaixo do escore –2 na data do TxH (tabelas 8 e 9). Na 

comparação, quanto ao óbito em 7 dias de Tx, não houve diferença (figura 3D e tabela 21) 

dos valores dos escores Z entre os 2 grupos. Tanto o escore Z do peso para a idade como o da 

estatura para a idade menores que –1 não foram preditivos do óbito após o Tx, diferente do 

relatado por SHEPHERD et al. (1991) e MOUKARZEL et al. (1990). Entre as 28 crianças 

com AVB, não houve relação entre o escore Z do peso para a idade menor que –1 
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(casos=16,7% e controles=18,2%) e a mortalidade, como relatado por LYNCH et al. (1992). 

Contudo, diferente de nossa série, que analisou a mortalidade precoce, nesses 3 estudos, a 

sobrevida foi avaliada em 1 ano após o TxH.  

Embora não tenha sido demonstrada relação do escore Z do peso e da estatura para a 

idade com a sobrevida precoce em nosso estudo, a desnutrição da criança com doença 

hepática foi associada por muitos autores à maior mortalidade e morbidade antes e após o 

TxH (GOULET et al., 1987; MOUKARZEL et al., 1990; SHEPHERD et al., 1991; 

RODECK et al., 1996; MCDIARMID, 2001). 

No estudo de RODECK et al. (1996), crianças com escore Z do peso para a idade 

menor que -2,2 apresentavam significante menor sobrevida em 1 e 5 anos após o Tx. Na série 

relatada pelo SPLIT Research Group, as crianças com escore Z do peso ou da estatura para a 

idade menor que –2 apresentavam um risco de morte em 1 ano 1,67 vezes maior que os com 

escore igual ou maior que –2 (SPLIT, 2001). Como somente 2 (4,4%) e 5 (11,1%) de nossos 

45 pacientes apresentavam escore Z menor que –2,2 e menor que –2, respectivamente, não 

foi possível reproduzir tais resultados.  

Com base nos dados do SPLIT Research Group, um escore Z do peso ou da estatura 

para a idade menor que –2 foi identificado como fator de risco para morte ou necessidade de 

internação em UTI em 3 meses após a entrada em lista de crianças com hepatopatia crônica. 

A desnutrição constitui uma das variáveis aplicadas à equação com a qual se calcula o 

modelo PELD (UNOS, 2002a; MCDIARMID, 2001; WIESNER et al., 2001). 

O emprego de um escore Z tão desviado como de –2,2, como proposto por RODECK et 

al. (1996), na caracterização de uma situação de urgência para o TxH ou de –2, como 

aplicado no cálculo do PELD, não permite o reconhecimento das situações de risco 

nutricional, pois identificam a desnutrição já bem estabelecida e quando pouco pode ser feito 

para modificá-la. A realização do TxH tardiamente, com escore Z da estatura para a idade 
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menor que –2, ou seja, com a desnutrição instalada, determina uma maior dificuldade de 

recuperação do crescimento da criança após o Tx (MCDIARMID et al., 1999a). Empregar 

um escore Z maior, como –1, na identificação de risco para o sucesso do TxH, proporciona o 

reconhecimento de uma condição melhor que permite maior possibilidade de reversão ou de 

manutenção através de intervenção nutricional.  

Como o peso corporal e o escore Z do peso para a idade, geralmente, estão 

superestimados na criança com doença hepática crônica, e os valores laboratoriais de 

proteínas séricas são influenciados pela capacidade de síntese hepática (DICECCO et al., 

1989; MOUKARZEL et al., 1990; CHIN et al., 1992), outras avaliações mais sensíveis, 

como a medida da prega cutânea tricipital ou da circunferência braquial média, podem ser 

úteis para um diagnóstico mais preciso da condição nutricional (GAZAL, 1995; CARDOSO 

et al., 1997). 

 

6.4.1.2.Características Clínicas 

6.4.1.2.1. Atresia de Vias Biliares  

Em nosso estudo, muito embora não tenha sido verificada diferença estatística 

significante (p=0,07), todos os óbitos até o sétimo dia de Tx ocorreram em pacientes com 

AVB. A falta de significância estatística, provavelmente, deve-se à predominância da AVB 

(62,2%) como doença que determinou o Tx e ao pequeno número de pacientes e de desfechos 

analisados. Apesar da falta de associação significante na análise estatística, o fato não reduz a 

importância do achado. As crianças com AVB estão significativamente associadas com as 

menores idades. Das crianças com menos de 3 anos, 94,7% tinham AVB, o que foi 

significativamente diferente das crianças maiores, em que a AVB foi a doença motivadora em 

somente 35,7% dos transplantes (figura 6B). A idade, o peso e a estatura dos receptores e 
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idade dos doadores foram significativamente menores no grupo dos pacientes com AVB 

(tabela 30).  

Em recente estudo de COX et al. (2001), a sobrevida das crianças com AVB e 2 anos 

ou menos de idade foi significativamente menor nos centros que realizavam somente até 5 

TxH por ano. Segundo os autores, as crianças pequenas com AVB, assim como os lactentes 

em geral, necessitavam de cuidados e treinamento específicos, e os centros que realizavam 

poucos transplantes acabavam por não adquirirem a experiência necessária no manejo desses 

pacientes.  

 

6.4.1.2.2. Cirurgia Abdominal Prévia e Cirurgia de Kasai 

A ocorrência de cirurgia abdominal prévia sempre foi muito freqüente entre os 

pacientes com hepatopatia crônica (STARZL et al., 1982). Em torno de 60% dos adultos e 

das crianças que realizaram TxH em Pittsburgh de 1981 a 1986 já haviam sido submetidos à 

cirurgia abdominal, tal qual visto em nosso estudo (CUERVAS-MONS et al., 1986a; 

BREMS et al., 1987). A cirurgia de Kasai é o procedimento mais comum entre os pacientes 

pediátricos. Das 28 crianças com AVB, somente 4 (14,3%) não haviam realizado cirurgia de 

Kasai antes do TxH.  

Em nosso estudo, tanto a realização prévia de cirurgia abdominal em geral, como o 

procedimento de Kasai não apresentaram associação com o óbito nos primeiros 7 dias de 

TxH. Embora a menor sobrevida das crianças com AVB relatada na década de 80 fosse em 

parte atribuída às dificuldades experimentadas pelos cirurgiões durante a hepatectomia 

(GARTNER et al., 1984; CUERVAS-MONS et al., 1986b; STARZL et al., 1987), 

atualmente, a cirurgia abdominal anterior ao Tx ou, especificamente, o procedimento de 

Kasai, não influenciam adversamente a sobrevida do paciente ou do enxerto (KALAYOGLU 

et al., 1993; MEISTER et al., 1993; RYCKMAN et al., 1993; OTTE et al., 1994; 
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ANDREWS et al., 1996; RODECK et al., 1996; SANDLER et al., 1997; GOSS et al., 1998; 

SIEDERS et al., 2000).  

 

6.4.1.2.3. História de Ascite, Peritonite Bacteriana Espontânea e Hemorragia Digestiva 

A história de ascite e de PBE, antes do TxH, não foram associadas ao óbito precoce em 

nosso estudo (tabela 22). Em adultos, CUERVAS-MONS et al. (1986c) não identificaram a 

ascite como uma variável independente para o óbito durante a internação após o Tx, embora 

tivesse sido um dos fatores de risco mostrados na análise univariada. Também ECKHOFF et 

al. (1995) e SELBERG et al. (1997), em TxH de adultos, não verificaram associação de 

ascite com a sobrevida após o Tx. Embora UKAH et al. (1993) tenham relatado maior 

morbidade e mortalidade após o TxH de adultos com PBE, BALIGA et al. (1992) e 

ECKHOFF et al. (1995) não identificaram a PBE como fator de risco para o resultado do Tx. 

MARKMANN et al. (2001), em uma série com adultos e crianças, não demonstraram 

associação de história de ascite e PBE com a sobrevida do enxerto.  

A presença de varizes esofágicas ou da história de sangramento de varizes esofágicas 

não foram identificadas como fatores de risco para a morte após o TxH, tanto nesse estudo 

(tabela 22), como nas séries relatadas por CUERVAS-MONS et al. (1986c), BALIGA et al. 

(1992), ECKHOFF et al. (1995) e SELBERG et al. (1997).  

 

6.4.1.2.4. Síndrome Hepatopulmonar 

Das complicações clínicas anteriores ao Tx que afetam os pacientes com doença 

hepática crônica destaca-se a alta freqüência de síndrome hepatopulmonar entre as crianças e 

os adolescentes transplantados. Dos 34 pacientes avaliados, a metade apresentou cintilografia 

pulmonar ou ecocardiografia que sugeriam a SHP (tabela 11). Embora haja poucos relatos na 

literatura, a prevalência descrita atinge 20% nas crianças com AVB com síndrome 
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polisplênica (BARBE, 1995) e 42% entre crianças com cirrose (MOWAT, 1994c). Em São 

Paulo, na avaliação para o TxH, MIURA (1996) encontrou a cifra elevada de 37% de 

crianças e de adolescentes com SHP, que pode ser comparável aos nossos resultados.  

No nosso estudo não houve associação da presença da SHP com a sobrevida em 7 dias 

após o TxH (tabela 22), embora não fosse avaliada a intensidade da hipoxemia, fator 

identificado com a mortalidade e a reversibilidade da SHP (LANGE & STOLLER, 1996; 

KROWKA et al., 1997).  

 

6.4.1.3.Características Laboratoriais 

6.4.1.3.1. Bilirrubinemias 

O nosso estudo demonstrou que os valores das BB, tanto total como não conjugada, 

foram significativamente maiores nos transplantados que foram ao óbito em até 7 dias após o 

Tx (tabela 23 e figura 4A) que nos controles. Como sugerido por RODECK et al. (1996), a 

BT maior que 20 mg/dL representou um risco quase 8 vezes maior de óbito em 7 dias. A 

BNC maior que 6 mg/dL, como empregada na classificação de Malatack (MALATACK et 

al., 1987), determinou um risco 12,7 vezes maior de óbito quando presente antes do Tx. 

Tanto nas crianças menores de 3 anos como nas com AVB, os níveis séricos de BT e BNC 

foram significativamente maiores que nos pacientes com mais de 3 anos e com outras 

doenças (tabela 29 e 30). 

Diversos estudos com pacientes adultos foram relatados, mostrando associação entre o 

nível sérico de BB antes do Tx e a mortalidade após o TxH (SHAW et al., 1985; CUERVAS-

MONS et al., 1986c; NEUBERGER et al., 1989; ECKHOFF et al., 1995; MARINO et al., 

1998). Por outro lado, vários autores não identificaram tal associação (BREMS et al., 1987; 

STOCK et al., 1989; MARKMANN et al., 2001). ROBERTS et al. (1989), analisando 100 

Tx de adultos, não descreveram associação entre BT, antes do TxH e a mortalidade 
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perioperatória imediata (menos de 24 horas) e precoce (menos de 30 dias). Entretanto, o nível 

das BB correlacionava-se significativamente com a mortalidade após os 30 dias de Tx 

(ROBERTS et al., 1989).  

Estudo específico com receptores pediátricos foi realizado por RODECK et al. (1996) 

em que, analisando 19 fatores pré-Tx para a mortalidade em 1 e 5 anos, descreveram relação, 

através da regressão de Cox, com o nível sérico das BB. A partir desses dados, os autores 

sugeriram que os transplantes hepáticos em crianças com doença hepática crônica deveriam 

ser realizados antes de grave deterioração das funções hepáticas para se conseguir melhores 

resultados e que um nível de BT maior de 20 mg/dL caracterizaria uma condição clínica 

crítica e a necessidade urgente de TxH (RODECK et al., 1996).  

Mais recentemente, estudo do SPLIT Research Group identificou que o valor da BT era 

um fator de risco, tanto em análise univariada como em multivariada, para morte ou 

necessidade de internação em UTI em 3 meses após a entrada em lista de espera para Tx de 

crianças com hepatopatia crônica (MCDIARMID, 2001). 

A hiperbilirrubinemia nas crianças com doenças crônicas demonstra deterioração da 

capacidade funcional hepática e das diferentes etapas do metabolismo das BB: produção, 

captação, transporte, conjugação e excreção. Como pode ser verificado no estudo de 

MALATACK et al. (1987) e no nosso estudo, os níveis de BNC, mais do que a 

bilirrubinemia conjugada ou total, mostraram melhor correlação com a deterioração da 

função hepática das crianças e com o resultado após o TxH. 

 

6.4.1.3.2. Colesterolemia 

Outra característica laboratorial que se mostrou significativamente diferente entre os 2 

grupos estudados foi a colesterolemia total. Entre crianças que evoluíram para o óbito até o 

sétimo dia de Tx, os valores do colesterol total foram significativamente menores (tabela 23 e 
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figura 4B) e isso pode estar relacionado à inadequada capacidade de síntese hepática. 

Contudo, valor de colesterol total menor que 100 mg/dL, tal qual proposto por MALATACK 

et al. (1987), não foi preditivo do óbito após o Tx. Não há, nos estudos publicados na 

literatura médica revisada, tanto em adultos como crianças, relatos que associem ou não a 

colesterolemia anterior ao Tx com a sobrevida após o TxH.  

 

6.4.1.3.3. Albuminemia 

Em relação à albuminemia, a maioria dos relatos da literatura de TxH de adultos, como 

de CUERVAS-MONS et al. (1986c), ECKHOFF et al. (1995) e SELBERG et al. (1997), não 

demonstraram associação de seu nível sérico com a sobrevida após o Tx. ROBERTS et al. 

(1989), analisando 100 Tx de adultos, embora não verificassem associação entre 

albuminemia antes do TxH e a mortalidade perioperatória imediata (menos de 24 horas) e 

precoce (menos de 30 dias), identificaram relação significativa com a mortalidade após os 30 

dias de Tx. O estudo de BREMS et al. (1987) e o de STOCK et al. (1989), analisando os 

transplantes hepáticos de crianças e de adultos, também não associaram a albuminemia e a 

sobrevida em 3 e 12 meses após o Tx.  

No único estudo com amostra exclusivamente pediátrica, RODECK et al. (1996) 

identificaram a albuminemia antes do Tx como fator de risco para o resultado do Tx. Em 

crianças com doença hepática crônica, a albumina sérica inferior a 3,3 g/dL indicaria a 

necessidade urgente de TxH (RODECK et al., 1996).  

Baseado nos dados do SPLIT Research Group, um estudo desenhado para a 

identificação de fatores de risco para morte ou necessidade de internação em UTI em 3 meses 

após a entrada em lista de crianças com hepatopatia crônica demonstrou que o nível sérico da 

albumina era um fator independente, tanto em análise univariada como multivariada. A 
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albuminemia é uma das variáveis aplicadas à equação com a qual se calcula a classificação 

PELD (MCDIARMID, 2001; UNOS, 2002a; WIESNER et al., 2001). 

Em nosso estudo, a maioria dos pacientes (53,3%) apresentavam albuminemia maior ou 

igual a 3,5 g/dL (tabela 13), e não foi identificada associação com a sobrevida em 7 dias de 

TxH (tabela 23 e figura 4C).  

 

6.4.1.3.4. INR 

O TP é um indicador universal da severidade da doença hepática, sendo, usualmente, 

expresso em segundos ou em atividade (porcentagem) (ROBERT & CHAZOUILLERES, 

1996). Entretanto, a grande variabilidade dos reagentes da tromboplatina determina uma 

grande diferença nos resultados do TP entre diferentes laboratórios. A necessidade de um 

sistema de comparação do TP entre os pacientes usuários de anticoagulantes orais impôs o 

desenvolvimento de uma padronização baseada numa taxa internacional (INR) (ROBERT & 

CHAZOUILLERES, 1996; DEITCHER, 2002). Embora o INR não tenha sido validado no 

doente hepático, tem sido utilizado na avaliação da doença aguda e crônica e como critério 

para graduação em lista de espera para o TxH (PAUWELS et al., 1993; WIESNER et al., 

2001; UNOS, 2002a). A classificação de Child-Pugh (PUGH et al., 1973) que utiliza o valor 

do TP para a avaliação da reserva funcional hepática, foi recentemente adaptada pela UNOS 

com possibilidade de utilização do TP em segundos ou INR (UNOS, 2000; LUCEY et al., 

1997; KEEFFE, 1998). 

Vários estudos na literatura, como os de CUERVAS-MONS et al. (1986c), BREMS et 

al. (1987), STOCK et al. (1989), ROBERTS et al. (1989) e SELBERG et al. (1997), não 

demonstraram relação do TP com o resultado do TxH, tanto a curto, como a longo prazo. 

Porém, ECKHOFF et al. (1995), analisando, retrospectivamente, 347 primeiros transplantes 

hepáticos, na grande maioria em adultos, mostraram pior sobrevida em 6 meses quando o TP 
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estava prolongado antes do Tx. Contudo, não houve relação com a sobrevida em 1 e 5 anos. 

MARINO et al. (1998), através de regressão logística, não demonstraram associação do TP 

com maior mortalidade após o Tx ou reTx em 2019 adultos acompanhados por até 1 ano, 

embora tenha havido relação significante na análise univariada. 

RODECK et al. (1996), no único estudo específico em crianças, não identificaram a 

atividade do TP como fator de risco independente para o resultado do TxH avaliado pela 

mortalidade em 1 e 5 anos, embora tenha apresentado relação significativa na análise 

univariada. Em nosso estudo, não houve associação entre o INR e a mortalidade nos 7 

primeiros dias de TxH (tabela 23). 

O INR foi identificado como um fator de risco independente para a morte ou para a 

necessidade de internação em UTI em 3 meses, após a entrada em lista, de crianças com 

hepatopatia crônica, no estudo baseado nos dados do SPLIT Research Group nos anos de 

2000 a 2001. O valor do INR, junto com a albuminemia, a bilirrubinemia, a idade e a 

desnutrição, é integrante do cálculo do modelo PELD (UNOS 2002a; MCDIARMID, 2001; 

WIESNER et al., 2001). 

 

6.4.1.3.5. TTPA 

Na década de oitenta, MALATACK et al. (1987) identificaram que o prolongamento 

do TTPA de 20 segundos acima do controle, juntamente com história de ascite, nível de 

bilirrubinemia indireta e colesterolemia, foi uma variável independente para o risco de óbito 

de crianças portadoras de doença hepática crônica.  

Obtivemos da literatura um único relato avaliando o TTPA e o resultado do TxH. 

ECKHOFF et al. (1995) descreveram pior sobrevida em 6 meses com TTPA prolongado 

antes do Tx de adultos, porém sem associação com sobrevida em 1 e 5 anos. 
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No presente estudo não houve associação entre o prolongamento do TTPA em 20 

segundos acima do controle e a mortalidade precoce (tabela 24). Talvez a utilização de um 

menor prolongamento do TTPA fosse mais adequada, pois somente 4 (8,9%) do total dos 

pacientes tinham TTPA tão prolongado (tabela 13). A modificação, no laboratório do HCPA, 

do valor do controle ocorrida durante o decorrer do estudo limitou nossa análise à 

comparação dos resultados em relação ao desvio da normalidade. 

 

6.4.1.3.6. Fator V 

O fator V é utilizado, freqüentemente, na avaliação da insuficiência hepática aguda 

(PAUWELS et al., 1993; IZUMI et al., 1996). Embora esteja reduzido na doença hepática 

(KELLY et al., 1985), não localizamos na literatura médica revisada estudos relacionando o 

valor do fator V antes do TxH com o resultado do Tx. Há relatos em que a atividade do fator 

V no pós-operatório imediato foi associada ao grau de disfunção do enxerto e o resultado do 

TxH (BREMS et al., 1987; STOCK et al., 1989). Embora no presente estudo a análise dos 

dados do fator V anterior ao TxH tenha sido limitada pelo menor número de pacientes e pela 

modificação do valor de referência da normalidade com a modificação do método durante o 

estudo, mais de 40,0% dos pacientes avaliados apresentaram fator V abaixo do normal, 

condição que, entretanto, não foi associada com o óbito em até 7 dias de TxH (tabela 13 e 

24). 

 

6.4.1.3.7. Taxa de Filtração Glomerular  

Relatos com pacientes adultos submetidos a TxH demonstram que a disfunção renal, 

avaliada através do nível de creatinina sérica ou da necessidade de diálise, está associada à 

maior mortalidade e morbidade após o TxH, (CUERVAS-MONS et al., 1986c; BALIGA et 

al., 1992; ECKHOFF et al., 1995; MARINO et al., 1998; MARKMANN et al., 2001). 
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Poucos estudos têm avaliado a função renal na criança com hepatopatia ou transplantada. No 

relato de RODECK et al. (1996) e no de MCDIARMID et al. (2001), assim como em nosso 

estudo (tabela 24), o nível de creatinina sérica e a taxa de filtração glomerular na criança, 

antes do Tx, não apresentaram valor preditivo do resultado antes e após o TxH.  

A avaliação da função renal na criança com doença hepática não pode ser estimada 

diretamente pelo nível sérico de creatinina como nos adultos. A criança necessita de 

determinações mais complexas, tal qual o cálculo da TFG, para ajuste ao seu tamanho 

(SCHWARTZ et al., 1976). Contudo, a perda da massa muscular secundária à desnutrição e a 

redução da biossíntese hepática de creatina, substrato da creatinina, devido à hepatopatia, 

determinam uma diminuição do nível sérico de creatinina, e, portanto, sobrestimam a TFG. O 

emprego de métodos mais precisos, como o da depuração da inulina, tem sido proposto e tem 

demonstrado que a estimativa da TFG, através da fórmula de Schwartz, pode não ter a 

precisão necessária para avaliar a função renal na criança hepatopata (BERG et al., 2001). 

 

6.4.2. Características dos Doadores e dos Transplantes  

6.4.2.1.Gênero do Doador não Idêntico ao do Receptor 

Como o fígado é um órgão responsivo aos hormônios sexuais, apresenta 

particularidades de sua função de acordo com o gênero. Tais diferenças funcionais poderiam 

explicar a menor sobrevida de enxertos e de adultos transplantados quando os gêneros do 

doador e do receptor não são idênticos (BROOKS et al., 1996), em particular com doador 

feminino e receptor masculino (MARINO et al., 1998; MARKMANN et al., 2001). Estudo 

de PILLAY et al. (1990), com crianças, não demonstrou associação entre o resultado do TxH 

e a não identidade de gênero do doador e do receptor. Os autores sugerem que os  hormônios 

sexuais e a puberdade poderiam ser os responsáveis pelos resultados no Tx de adultos. 

Entretanto, FRANCAVILLA et al. (1998) descreveram menor sobrevida de crianças 
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transplantadas, independentemente da idade, cujo gênero do doador não foi idêntico ao do 

receptor, sugerindo que outros fatores que não os hormonais poderiam estar envolvidos. Em 

nenhum dos relatos acima, a sobrevida foi avaliada em curto prazo, como em nosso estudo. 

Não verificamos associação da sobrevivência nos primeiros 7 dias com doador de gênero 

feminino e nem com a falta de identidade de gênero do doador com o do receptor (tabela 25). 

As causas da menor sobrevida, a longo prazo, quando doador e receptor tinham gênero 

diferente, poderiam estar relacionadas à maior taxa de doença linfoproliferativa (BROOKS et 

al., 1996) ou de rejeição crônica (CANDINAS et al.,1995), embora FRANCAVILLA et al. 

(1998) tenham identificado, ainda nos primeiros 3 meses de Tx, maior freqüência de TAH e 

trombose da veia porta nesses pacientes. 

 

6.4.2.2.Idade e Peso dos Doadores 

Em nosso estudo, a idade dos doadores não diferiu em média entre os 2 grupos 

analisados (tabela 26). Entretanto, houve maior freqüência de doadores com idade igual ou 

menor que 3 anos no grupo dos óbitos em 7 dias, porém tal diferença tinha significância 

limítrofe (p=0,06) (figura 5A). As crianças que receberam enxerto de tais doadores 

apresentaram um risco de óbito 7 vezes maior.  

As medidas de tendência central dos pesos dos doadores foram menores nos pacientes 

que não sobreviveram, porém, talvez devido à falta dos valores de 10 doadores, não foi 

possível demonstrar significância estatística. Quando analisamos a relação do menor peso dos 

doadores com o óbito na primeira semana, identificamos uma significativa maior freqüência 

nos casos (66,7%) que nos controles (9,3%), com risco de óbito 19 vezes maior quando o 

doador tinha 12 Kg ou menos de peso (figura 5B). 
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As crianças com AVB, por apresentarem menor idade, receberam enxerto de doadores 

com idade significativamente menor. A média da idade dos doadores das crianças com AVB 

foi a metade da média da idade dos doadores dos pacientes com as outras doenças (tabela 30). 

 

6.4.2.3.Causa do Óbito do Doador 

DETRE et al. (1996), MARKMANN et al. (2001) e BUSQUETS et al. (2001) 

relataram pior sobrevida a longo prazo do receptor e do enxerto quando o doador falecia de 

causas cérebro-vasculares. No relato de MARINO et al. (1998), não foi identificado tais 

resultados. No nosso estudo, não houve maior mortalidade em 7 dias quando os doadores 

apresentaram AVC (tabela 25) .  

 

6.4.2.4.Grupo Sangüíneo ABO não Idêntico 

Todos os receptores de nosso estudo receberam enxerto de doador ABO compatíveis, 

porém em 8 (17,8%) não foram idênticos. A sobrevida em 7 dias após o TxH não foi 

influenciada pela falta de identidade do grupo sangüíneo ABO (tabela 25), como tem sido 

descrita na literatura. Embora haja relatos de grande perda de enxertos em Tx com doadores e 

receptores ABO incompatíveis (GORDON et al., 1986; LO et al., 1994), diversos estudos 

não mostraram influência na sobrevida do enxerto e do receptor (VACANTI et al., 1987; 

ROBERTS et al., 1989; CACCIARELLI et al., 1997; MARKMANN et al., 2001).  

 

6.4.2.5.Tipo de Enxerto 

Em nosso estudo, a redução hepática não acrescentou maior risco de morte às crianças 

transplantadas (tabela 25), tal como têm sido relatado na literatura recente (ESQUIVEL et al., 

1991; RYCKMAN et al., 1991; JURIM et al., 1994; ASENSIO et al., 2001). A menor 

sobrevida descrita nos primeiros relatos com a utilização da redução do enxerto hepático 



6. Discussão    

 

115

estava freqüentemente relacionada à condição de urgência dos receptores (BROELSCH et al., 

1988a; OTTE et al., 1990; BILIK et al., 1993). A utilização de enxerto inteiro, em receptores 

menores de 1 ano de idade, devido à alta incidência de TAH e de perda do enxerto, 

determinou menor sobrevida no estudo de CACCIARELLI et al. (1997). Na nossa série, 3 

óbitos podem ser atribuídos à TAH, todos em receptores lactentes que receberam fígado 

inteiro. 

 

6.4.2.6.Tempo de Isquemia 

Entre as crianças que morreram nos primeiros 7 dias, o tempo de isquemia foi 

significativamente maior, sendo em média quase 2 horas mais prolongado que nos controles 

(tabela 26). Todos que morreram, e somente a metade dos que sobreviveram, tiveram tempo 

de isquemia maior que 10 horas (figura 5C). Como relacionado na tabela 6, o prolongamento 

do tempo de preservação do enxerto tem sido estudado como fator de risco para maior 

disfunção do enxerto, perda do enxerto e mortalidade do receptor, com resultados 

conflitantes. ROBERTS et al. (1989) propuseram que, para muitos fatores de risco, tal como 

o tempo de isquemia, o mais apropriado nível de análise deveria ser a sobrevida do enxerto e 

não do paciente, como utilizado em nosso estudo e em outros relatos (BREMS et al., 1987; 

VACANTI et al., 1987; BALIGA et al., 1992; MARINO et al., 1998; REDING et al., 1999b; 

SIEDERS et al., 2000; BUSQUETS et al., 2001).  

Os transplantes das crianças com AVB apresentaram maior tempo de isquemia que os 

dos pacientes com outras doenças. Essa diferença foi significativa e, em média, de quase 2 

horas (tabela 30). Enxerto com fígado reduzido, cirurgia de Kasai e idade do receptor menor 

que 3 anos de idade não determinaram maior tempo de isquemia. 
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6.4.2.7.Tempo em Lista 

Embora o número anual de TxH, tanto na Europa como nos EUA, tenha aumentado 

progressivamente nos últimos anos (SMITH et al., 1999; ADAM et al., 2000), essa elevação 

não tem sido suficiente para atender à demanda de candidatos, o que tem levado a 

prolongamento do tempo de espera e da mortalidade em lista (EVERHART et al., 1997). 

Nas crianças, em particular nos lactentes com AVB, o prolongamento do tempo de 

espera por um Tx, levará os receptores, devido à inexorável evolução da doença hepática, à 

piora das condições clínicas e nutricionais, com elevação da morbidade e da mortalidade 

antes e após o TxH (MCDIARMID, 1996). A realização do TxH antes dos 2 anos ou antes 

dos pacientes apresentarem nítida desnutrição foi associado, no estudo de MCDIARMID et 

al. (1999a), com melhor desenvolvimento e crescimento após o Tx. No presente estudo, o 

tempo em lista de espera por um TxH não foi associado à mortalidade de crianças nos 

primeiros 7 dias após o Tx (tabela 26 e figura 5D). O tempo em lista de espera não é, 

isoladamente, um parâmetro adequado para avaliação da evolução da doença, pois os 

pacientes são encaminhados em diferentes situações clínicas e suas doenças progridem de 

formas distintas. FREEMAN et al. (2000) demonstraram que a piora clínica do candidato, e 

não o tempo em lista de espera pelo Tx, estava associada com a mortalidade antes do TxH.  

 

6.4.2.8.Experiência do Programa THI-HCPA 

Vários estudos demonstraram a diminuição da mortalidade com a ampliação da 

experiência do centro transplantador e com o maior número de Tx por ano (STOCK et al., 

1989; KUANG et al., 1996; LOPEZ SANTAMARIA et al., 1999; COX et al., 2001; 

MURCIA et al., 2001). Não identificamos qualquer diferença em relação à sobrevida nos 

primeiros 7 dias de TxH quando dividimos nossa amostra, seguindo a ordem cronológica, em 

2 grupos (tabela 25).  
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6.4.3. Modelos Prognósticos para Doentes Hepáticos Crônicos 

Os modelos prognósticos para doenças hepáticas são guias teóricos e possibilitam 

maior objetividade à avaliação clínica subjetiva. Entretanto, nenhum modelo é perfeito, pois 

outros fatores não incluídos no cálculo do risco podem influenciar no resultado (ESQUIVEL, 

1996). A utilização de vários modelos permite que as falhas de um sejam supridas pelas 

virtudes de outros. Contudo, nenhum modelo leva em consideração a qualidade de vida do 

paciente, um fator que a maioria dos clínicos acredita ser extremamente importante na 

indicação do TxH (WIESNER, 1996). Portanto, os modelos prognósticos podem ser 

ferramentas úteis, porém não devem substituir o julgamento clínico de médicos experientes 

(MOR & KLINTMALN, 1996). 

Para a maioria das crianças que necessitam de TxH, os lactentes com AVB, os modelos 

prognósticos podem ser de pouca utilidade na decisão do momento do Tx, pois a história 

natural, o curso da doença, é bem conhecida. Por outro lado, a comparação de um modelo 

entre vários possíveis receptores pode ajudar na decisão da alocação de um órgão. 

 

6.4.3.1.Classificação de Child-Pugh 

A classificação de Child-Pugh, embora fosse originalmente proposta para estimar o 

risco cirúrgico de adultos cirróticos submetidos à derivação porto-sistêmica, devido a sua 

aplicabilidade clínica, tornou-se a classificação universal de avaliação da gravidade da cirrose 

(WIESNER et al., 2001).  

Diversas críticas podem ser feitas à classificação de Child-Pugh. A escolha de suas 

variáveis foi empírica, não sendo originalmente desenvolvida a partir de fundamentos 

estatísticos (KIM et al., 1999). Algumas das variáveis são subjetivas e podem ser modificadas 

pelo tratamento, como a ascite e a encefalopatia. A categorização de suas variáveis reduz a 

capacidade prognóstica da informação. Por exemplo, dois pacientes com BT de 3,1 e 20 
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mg/dL, são classificados na categoria “bilirrubina” como Child-Pugh C. Segundo 

CHRISTENSEN (1997), a definição das categorias A, B e C é arbitrária, sem análise 

prognóstica, e a mudança de categoria não é proporcional ao aumento do risco de óbito .  

Embora a classificação de Child-Pugh não tenha sido validada em lactentes e crianças 

(WHITINGTON & ALONSO, 1996), ela pode ser um método útil na determinação da 

condição clínica pré-Tx. No estudo de LUFT (1997), com crianças com cirrose no HCPA, a 

classificação de Child-Pugh foi relacionada significativamente (p=0,04) com a evolução para 

o óbito sem Tx.  

No TxH de crianças, SIEDERS et al. (2000) demonstraram que pacientes classe C 

(55% de 66 pacientes) de Child-Pugh apresentaram menor sobrevida a longo prazo após o 

TxH. Em nosso estudo, a classificação de Child-Pugh não apresentou associação com a 

mortalidade precoce (tabela 27). Embora nenhum dos pacientes que morreram nos 7 

primeiros dias após o TxH, fossem Child-Pugh A, somente 1 (16,7%) foi classificado como 

Child-Pugh C. Como a classificação de Child-Pugh apresenta pouca sensibilidade na 

avaliação dos estágios iniciais da doença hepática, tendo maior utilidade nos pacientes com 

cirrose descompensada (KIM et al., 1999), a não associação com o óbito precoce em nosso 

estudo pode ter sido determinada pelos critérios de exclusão.  

 

6.4.3.2.Classificação de Malatack 

A classificação de MALATACK (1987) foi desenvolvida a partir do acompanhamento 

de crianças portadoras de doença hepática crônica com o objetivo de identificar fatores de 

risco para o óbito em 6 meses e determinar quais as crianças mais doentes e com maior 

urgência para o Tx.  

Embora as variáveis da classificação de Malatack não sejam empíricas e sim baseadas 

em modelo estatístico, as mesmas críticas feitas à categorização das variáveis na classificação 
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de Child-Pugh são aplicáveis à Malatack. Não localizamos, na literatura, estudo independente 

de grande porte que tenha validado o modelo de Malatack. LUFT (1997), estudando crianças 

com hepatopatia crônica no HCPA, demonstrou significativa associação do escore de 

Malatack e a evolução para o óbito sem Tx (p=0,03).  

Na literatura pesquisada, somente no estudo de REDING et al. (1999a) a classificação 

de Malatack foi analisada como fator de risco para o óbito após o Tx de crianças. Tanto na 

análise univariada como multivariada, os critérios de Malatack foram preditivos da sobrevida 

atuarial em 1 ano, do enxerto e do paciente, (REDING et al., 1999a). Em nosso estudo, as 

crianças que apresentavam alto risco na classificação de Malatack estavam significativamente 

associadas à morte precoce após o Tx (tabela 27). A RC para o óbito na primeira semana 

dessas crianças foi 18 vezes maior que a dos pacientes com baixo risco. Das variáveis que 

compõem a classificação de Malatack, a BNC e a colesterolemia (tabela 23) foram associadas 

à mortalidade precoce em nosso estudo, o que provavelmente determinou a capacidade 

preditiva do modelo. 

 

6.4.3.3.Classificação de Rodeck  

O modelo de Rodeck foi elaborado para identificar fatores de risco pré-Tx para o óbito 

de crianças após o Tx (RODECK et al., 1996). Como nas classificações de Child-Pugh e 

Malatack, as variáveis contínuas são categorizadas. Embora tenha sido empregada técnica 

estatística adequada para determinação do ponto de corte de cada variável no estudo de 

RODECK et al. (1996), parece-nos exagerado considerar como “urgente” um paciente com 

albuminemia de 3,2 g/dL e “eletivo” uma criança com BT de 19 mg/dL ou escore Z do peso 

para a idade de –2,0. Em nosso estudo, mesmo avaliando somente as crianças em situação 

eletiva, o modelo de Rodeck classificou quase a metade dos pacientes como “urgentes” 

(tabela 19) e não apresentou capacidade de identificação dos que evoluíram para o óbito na 
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primeira semana após o Tx (tabela 27). Não conseguimos localizar, na literatura pesquisada, 

qualquer outro estudo que tenha tentado reproduzir ou validar o modelo de Rodeck.  

 

6.4.3.4.Classificação UNOS 

A classificação UNOS vem sofrendo constantes modificações ao longo dos últimos 

anos. Inicialmente, o aumento da gravidade da condição clínica foi graduada de 1 até 4, 

sendo, posteriormente, modificada para de 4 até 1. Em 1998 e até recentemente, os pacientes 

hospitalizados sob cuidados intensivos passaram a ser classificados como UNOS 1 e a 

categoria 2B se diferenciava da 3 basicamente pela ocorrência de descompensações da 

doença hepática (UNOS, 2000; KEEFFE, 1998). Nos EUA, a maioria dos pacientes em lista 

de espera para TxH têm sido classificados como 2B (56%). Como tais candidatos apresentam 

uma ampla variação da gravidade da doença, e a classe UNOS 2B não tem sido capaz de 

identificar os pacientes mais doentes, o tempo em lista tornou-se um fator muito importante 

na definição da alocação de um órgão (FORMAN & LUCEY, 2001; WIESNER et al., 2001). 

Tal situação motivou a formulação de um sistema de triagem médico mais adequado, que não 

privilegiasse o tempo em lista e que culminou pela adoção dos modelos MELD e PELD no 

presente ano (UNOS, 2002a; FORMAN & LUCEY, 2001). 

Em relação ao TxH pediátrico, ESQUIVEL et al. (1991) e BILIK et al. (1993) 

relataram significativa maior mortalidade relacionada ao status UNOS urgente. ANDREWS 

et al. (1996) e CACCIARELLI et al. (1997) também identificaram pior sobrevida em 

crianças, porém sem significância estatística, quando UNOS 1 era comparado com UNOS 2, 

3 e 4. Como nosso estudo se propunha a tentar identificar fatores de risco no TxH eletivo, os 

pacientes UNOS 1 foram excluídos, e somente os classificados como UNOS 2B e 3 foram 

analisados. Do total dos receptores, 66,7% eram 2B (tabela 19) e não houve diferença na 

sobrevida entre crianças UNOS 2B e 3 (tabela 27).  
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6.4.3.5.Classificação PELD  

O modelo PELD foi recentemente elaborado com o objetivo de identificar fatores de 

risco para a morte ou a internação em UTI em 3 meses em crianças com doença hepática 

crônica. A partir de fevereiro de 2002, a UNOS passou a utilizar o valor do PELD para os 

candidatos menores de 18 anos, em substituição aos status 2B e 3, como critério para 

alocação dos enxertos hepáticos (UNOS, 2002a).  

O modelo PELD apresenta diversas vantagens sobre os outros modelos na avaliação da 

gravidade da doença hepática crônica nas crianças. Suas variáveis são objetivas e foram 

identificadas através de modelo estatístico apropriado e específico para crianças. O modelo 

utiliza variáveis não categóricas e produz um espectro contínuo, resultado de um cálculo 

complexo, porém fácil de ser realizado através de programa específico em microcomputador. 

Pode ser continuamente atualizado conforme a evolução da doença. Ainda não foi validado 

prospectivamente em amostras de pacientes não norte-americanos (WIESNER et al., 2001).  

Em nosso estudo, o modelo PELD foi significativamente maior no grupo dos casos 

(tabela 28 e figura 6A) e as crianças com PELD maior que 10 apresentaram risco de óbito na 

primeira semana de Tx 11,3 vezes maior que os pacientes com PELD menor (tabela 27). 

 

6.5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A máxima pediátrica de que a criança não é um adulto pequeno também é verdadeira 

no TxH. Esse estudo nos mostrou que as crianças maiores apresentam excelentes resultados 

após o Tx, semelhantes aos dos adultos. Contudo, as crianças menores, que são a maioria dos 

pacientes de um programa de TxH pediátrico, apresentam características próprias que 

influenciam na sobrevida. A experiência dos maiores centros transplantadores hepáticos de 

crianças nos indicam que elevado sucesso pode ser atingido após o Tx de recém-nascidos e 
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lactentes. Para essas crianças, entretanto, é necessária uma preparação específica de toda 

equipe envolvida com o Tx.  

O caminho para o sucesso inicia pela sensibilização da comunidade médica da 

importância do diagnóstico e do encaminhamento precoce dos recém-nascidos com colestase. 

A possibilidade de realização de TxH e de seus resultados em nosso meio deve ser difundida. 

Os canais de acesso das crianças com doença hepática ao Programa de Transplante Hepático 

Infantil devem ser diretos ou facilitados. Antes do Tx, deve-se atuar agressivamente na 

manutenção e na recuperação nutricional dos candidatos, bem como na confirmação do 

diagnóstico e no tratamento precoce das infecções.  

As políticas públicas de Tx e de alocação de órgãos devem incentivar a consolidação de 

centros pediátricos específicos, otimizando o aprendizado e o ganho de experiência. Deve ser 

evitada a proliferação desnecessária de centros transplantadores, onde o número mínimo de 

pacientes transplantados será inferior àquele aconselhado pelas organizações internacionais.  

Quando do TxH, a seleção dos doadores deve ser criteriosa, evitando-se os doadores 

considerados marginais e a sobreposição de fatores de risco. Entretanto, para se evitar o 

tempo de espera em lista prolongado e a deterioração das condições clínicas, deve-se otimizar 

a utilização de enxerto bipartido ou de doador vivo. Quando os doadores forem de pequeno 

porte, o emprego de técnicas de microcirurgia para as anastomoses vasculares e de protocolos 

específicos para a correção da coagulação podem reduzir a incidência da TAH, a principal 

causa de óbito e de perda de enxerto nas crianças pequenas.  

Processos de avaliação dos resultados devem ser continuamente executados, e os 

protocolos devem ser constantemente revisados e melhorados. 
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7. CONCLUSÕES 

 

A análise dos resultados, à luz de nossos objetivos, permite-nos concluir que as 

seguintes variáveis constituíram-se em fatores de risco para o óbito do receptor em até 7 dias 

após o TxH: 

• Características dos receptores: 

 idade até 3 anos; 

 menor peso e menor estatura; 

 BT e BNC elevadas e colesterolemia reduzida antes do Tx; 

• Características dos doadores e dos transplantes: 

 doador com idade até 3 anos; 

 tempo de isquemia total superior a 10 horas; 

• Modelos prognósticos para doentes hepáticos crônicos: 

 classificação de Malatack de alto risco; 

 escore PELD maior que 10. 

 

A utilização de enxerto hepático reduzido e o prolongamento do tempo de espera pelo 

TxH não foram fatores de risco para o óbito do receptor nos primeiros 7 dias após o Tx. 

 

Outras conclusões podem ser extraídas da análise de nossos dados: 

• não houve diferença na sobrevida precoce dos primeiros 22 receptores e os 23 seguintes; 

• na segunda metade da série, houve maior freqüência de receptores com idade até 3 anos e 

com AVB, maior freqüência de doadores com idade até 3 anos e menor freqüência  de 

doadores maiores de 18 anos; 

• houve redução do tempo total de isquemia na segunda metade dos TxH estudados.
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N Tx N THI Data do Tx Óbito em 

7 dias 
Dia do 
óbito 

Necropsia Gênero Idade 
(anos)  

Peso (Kg) Estatura 
(cm) 

Escore Z 
peso  idade

Escore Z 
estatura 

idade 

1 1 28/03/95 Não   Masc 18,58 53,00 162,0 -1,11 -2,20 
2 3 25/08/95 Não   Masc 8,33 22,50 113,5 -1,16 -2,85 
3 4 25/11/95 Não   Masc 2,83 13,86 93,0 -0,29 -0,18 
4 5 20/01/96 Não   Fem 8,75 27,50 137,0 0,05 1,05 
5 6 02/03/96 Não   Fem 11,17 37,20 145,0 -0,11 -0,17 
6 7 11/06/96 Não   Masc 4,67 16,50 103,0 -0,79 -1,13 
7 8 17/07/96 Não   Masc 3,08 15,50 92,0 0,37 -0,96 
8 9 29/07/96 Não   Fem 4,75 12,15 89,5 -2,75 -4,05 
9 11 28/11/96 Não   Masc 3,17 14,00 92,0 -0,68 -1,26 
10 12 08/12/96 Sim 1 Sim Fem 1,08 9,99 78,0 -0,03 0,48 
11 13 14/12/96 Não   Masc 5,42 19,40 108,5 -0,08 -1,02 
12 14 31/12/96 Não   Masc 1,42 9,80 77,5 -1,40 -1,59 
13 15 11/01/97 Sim 2 Sim Fem 1,50 11,32 77,5 0,41 -1,17 
14 16 07/03/97 Não   Fem 2,67 14,30 92,0 -0,31 -0,09 
15 18 28/05/97 Não   Masc 10,50 30,20 139,0 -0,63 -0,24 
16 19 07/08/97 Não   Masc 10,50 34,40 145,5 0,12 0,78 
17 20 20/08/97 Não   Masc 7,17 18,30 112,0 -1,98 -2,20 
18 21 04/09/97 Não   Fem 10,42 30,40 137,0 -0,69 -0,57 
19 22 05/12/97 Não   Fem 10,75 25,50 133,8 -1,72 -1,34 
20 24 18/02/98 Não   Masc 3,92 12,60 94,0 -2,12 -2,02 
21 25 11/03/98 Não   Fem 15,60 58,53 151,0 0,29 -1,65 
22 26 18/04/98 Sim 5 Sim Fem 2,58 13,10 92,0 -0,14 0,42 
23 27 07/10/98 Não   Masc 10,92 30,60 137,0 -0,82 -0,90 
24 28 01/12/98 Não   Fem 16,17 43,02 150,0 -1,65 -1,89 
25 29 03/01/99 Sim 2 Sim Fem 2,33 12,10 91,0 -0,44 0,87 
26 30 17/01/99 Não   Masc 16,17 57,70 173,0 -0,63 -0,19 
27 31 20/02/99 Não   Fem 11,50 32,00 144,0 -1,12 -0,67 
28 32 27/07/99 Não   Fem 1,92 12,73 83,0 0,77 -0,84 
29 33 14/08/99 Não   Fem 1,58 11,00 78,5 -0,05 -1,18 
30 34 10/09/99 Não   Fem 8,92 31,20 132,5 0,44 0,10 
31 35 21/09/99 Não   Masc 7,33 22,60 115,0 -0,38 -1,64 
32 36 22/09/99 Não   Fem 7,08 25,00 121,0 0,63 -0,05 
33 37 12/11/99 Sim 3 Não Masc 1,50 10,66 77,0 -0,69 -1,78 
34 40 26/01/00 Não   Fem 1,08 7,80 72,5 -2,01 -1,38 
35 41 02/03/00 Não   Masc 1,67 11,00 80,0 -0,77 -1,48 
36 42 29/03/00 Não   Masc 2,67 18,00 98,0 2,35 1,69 
37 43 19/04/00 Sim 7 Não Masc 0,92 8,10 72,5 -1,96 -1,21 
38 45 17/06/00 Não   Masc 10,00 40,00 151,0 1,16 2,18 
39 46 08/07/00 Não   Masc 2,92 16,50 96,0 1,11 0,42 
40 48 20/10/00 Não   Fem 0,67 7,25 69,0 -1,07 -0,15 
41 49 24/10/00 Não   Masc 7,75 26,20 124,5 0,31 -0,29 
42 50 27/01/01 Não   Masc 2,08 12,30 89,5 -0,32 0,76 
43 51 28/03/01 Não   Masc 1,00 7,16 71,0 -3,00 -1,99 
44 52 06/06/01 Não   Fem 2,08 12,00 88,5 -0,06 0,88 
45 54 21/08/01 Não   Fem 5,92 20,30 108,0 0,29 -1,25 
            

Fem: feminino Masc: masculino       
 



  

 

 
N Tx Diagnóstico Atresia 

de vias 
biliares 

Cirrose Cirurgia 
abdominal 

prévia 

Cirurgia 
de Kasai 

Ascite Peritonite 
bacteriana 
espontânea 

Síndrome 
hepato 

pulmonar 

Hemorragia 
digestiva 

1 Cirrose Não Sim Não Não Sim Não NA Sim 
2 FHC Não Não Sim Não Sim Sim NA Sim 
3 AVB Sim Sim Sim Sim Sim Não NA Sim 
4 AVB Sim Sim Sim Sim Sim Sim NA Sim 
5 FHC Não Não Não Não Sim Não NA Sim 
6 AVB Sim Sim Sim Sim Sim Sim NA Não 
7 Deficiência de alfa1-AT Não Sim Não Não Não Não NA Não 
8 Colangite esclerosante Não Sim Não Não Não Não NA Não 
9 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não NA Sim 
10 AVB Sim Sim Sim Sim Sim Não NA Não 
11 Cirrose Não Sim Não Não Sim Não Não Não 
12 AVB Sim Sim Não Não Não Não Não Não 
13 AVB Sim Sim Não Não Não Não NA Não 
14 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não 
15 Deficiência de alfa1-AT Não Sim Não Não Sim Não Não Não 
16 AVB Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não 
17 Cirrose Não Sim Não Não Não Não Não Não 
18 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não 
19 Cirrose Não Sim Não Não Sim Não Não Não 
20 Colangite esclerosante Não Sim Não Não Não Não Não Não 
21 Hepatite auto-imune Não Sim Não Não Sim Não Não Sim 
22 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim 
23 Cirrose Não Sim Não Não Sim Não Sim Não 
24 Cirrose Não Sim Sim Não Não Não Sim Não 
25 AVB Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 
26 Cirrose Não Sim Não Não Sim Não Não Não 
27 Cirrose Não Sim Não Não Sim Não Não Não 
28 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não 
29 FHC Não Não Sim Sim Sim Não Não Sim 
30 Cirrose Não Sim Não Não Sim Não Não Não 
31 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim 
32 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim 
33 AVB Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não 
34 AVB Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
35 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não 
36 AVB Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 
37 AVB Sim Sim Não Não Sim Não Sim Não 
38 AVB Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 
39 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não 
40 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não 
41 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não 
42 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não 
43 AVB Sim Sim Não Não Não Não Sim Não 
44 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não 
45 AVB Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não 
          

AT: antitripsina      AVB: atresia de vias biliares     FHC: fibrose hepática congênita   
 



  

 

 
N Tx Bilirrubina 

total (mg/dl) 
Bilirrubina não 

conjugada (mg/dl) 
Colesterol 

(mg/dl) 
Albumina 

(g/dl) 
RNI TTPA (s) Controle 

TTPA (s) 
Diferença 

TTPA 
controle 

TTPA 20s 
>controle 

1 21,9 4,2 139 3,1 1,80 51,0 24,0 27,0 Sim 
2 1,5 1,2 72 4,0 1,41 33,0 26,0 7,0 Não 
3 4,0 0,8 127 3,2 1,57 29,0 26,0 3,0 Não 
4 4,2 0,8 182 5,4 1,14 24,0 24,0 0,0 Não 
5 2,3 2,2 86 5,2 1,24 31,0 24,0 7,0 Não 
6 4,8 2,2 111 3,9 1,22 25,0 25,0 0,0 Não 
7 2,2 1,3 193 4,6 1,51 28,0 25,0 3,0 Não 
8 28,6 6,6 240 3,2 1,44 38,0 25,0 13,0 Não 
9 16,0 8,0 191 3,6 1,30 25,0 25,0 0,0 Não 
10 14,1 8,1 82 3,6 1,63 31,0 25,0 6,0 Não 
11 2,0 0,7 133 3,2 1,67 29,0 25,0 4,0 Não 
12 32,8 6,6 71 3,3 1,49 27,0 25,0 2,0 Não 
13 42,9 27,4 80 3,8 2,31 45,0 25,0 20,0 Não 
14 13,9 3,4 268 3,8 1,26 27,0 25,0 2,0 Não 
15 1,6 1,4 124 3,9 1,67 32,0 25,0 7,0 Não 
16 5,6 3,8 172 3,5 1,25 35,0 25,0 10,0 Não 
17 15,2 9,4 164 4,3 1,21 26,0 25,0 1,0 Não 
18 2,0 1,4 141 3,6 1,16 29,0 25,0 4,0 Não 
19 12,2 5,9 94 2,7 2,09 38,0 25,0 13,0 Não 
20 8,8 5,0 382 3,6 1,07 33,0 25,0 8,0 Não 
21 5,0 4,7 168 3,9 1,62 34,0 25,0 9,0 Não 
22 5,7 4,1 145 3,8 1,00 26,0 25,0 1,0 Não 
23 4,6 3,0 137 3,1 1,47 29,0 25,0 4,0 Não 
24 2,2 1,8 163 4,8 1,45 35,0 25,0 10,0 Não 
25 21,3 13,0 118 2,6 1,51 28,0 25,0 3,0 Não 
26 2,7 2,0 209 3,5 1,65 30,0 25,0 5,0 Não 
27 4,8 3,0 86 2,5 1,51 35,0 25,0 10,0 Não 
28 20,1 13,1 110 2,6 1,36 31,0 25,0 6,0 Não 
29 0,6 0,4 145 4,5 1,27 25,0 25,0 0,0 Não 
30 20,2 11,9 71 2,0 1,65 36,0 25,0 11,0 Não 
31 3,2 2,0 211 3,7 1,65 32,0 25,0 7,0 Não 
32 1,8 1,2 169 4,3 1,12 27,0 25,0 2,0 Não 
33 26,9 15,7 149 2,8 1,14 29,0 26,0 3,0 Não 
34 41,3 23,5 132 2,1 1,53 59,0 35,0 24,0 Sim 
35 1,1 0,6 141 4,3 1,14 42,0 35,0 7,0 Não 
36 0,9 0,5 89 3,8 1,34 44,0 35,0 9,0 Não 
37 39,1 23,7 52 2,0 2,44 73,0 35,0 38,0 Sim 
38 2,1 1,1 234 2,9 1,34 38,1 35,0 3,1 Não 
39 5,1 2,4 164 2,5 1,59 37,0 35,0 2,0 Não 
40 24,9 11,8 NA 3,1 1,03 39,4 35,0 4,4 Não 
41 2,8 1,5 194 3,7 1,17 45,6 35,0 10,6 Não 
42 16,0 7,5 250 2,8 1,36 40,2 35,0 5,2 Não 
43 18,4 8,8 258 3,1 2,82 180,0 35,0 145,0 Sim 
44 7,3 3,1 342 3,2 1,22 45,2 35,0 10,2 Não 
45 25,6 13,2 93 2,8 1,57 42,4 35,0 7,4 Não 
          

NA: não avaliado         
 



  

 

 
N Tx Fator V 

(%) 
Fator V 
<normal 

Creatinina  
(mg/dl) 

TFG 
(ml/min/1,73m2) 

TFG 
<normal p/ 

idade 

UNOS Child-
Pugh 

Malatack 
(risco) 

Rodeck PELD 

1 NA NA 0,9 126 Não 2B C Baixo Urgente 25 
2 NA NA 0,5 125 Não 2B NA Médio Eletivo 5 
3 NA NA 0,2 256 Não 2B C Baixo Urgente 7 
4 60,0 Não 0,4 188 Não 2B B Médio Eletivo -2 
5 44,0 Sim 0,4 199 Não 2B NA Médio Eletivo -3 
6 70,1 Não 0,4 142 Não 2B A Baixo Eletivo 2 
7 113,0 Não 0,2 253 Não 3 B Baixo Eletivo 1 
8 89,0 Não 0,4 123 Não 2B B Baixo Urgente 22 
9 68,0 Não 0,4 127 Não 2B B Baixo Eletivo 9 
10 35,0 Sim 0,4 107 Não 2B B Alto Eletivo 13 
11 34,0 Sim 0,3 199 Não 3 B Baixo Urgente 5 
12 63,0 Não 0,2 213 Não 2B B Médio Urgente 16 
13 62,0 Não 0,3 142 Não 3 B Médio Urgente 24 
14 55,0 Não 0,2 253 Não 3 B Baixo Eletivo 8 
15 37,0 Sim 0,4 191 Não 3 B Baixo Eletivo 2 
16 118,0 Não 0,3 267 Não 3 B Baixo Eletivo 4 
17 78,0 Não 0,2 308 Não 2B B Baixo Eletivo 13 
18 61,0 Não 0,4 188 Não 3 A Baixo Eletivo -3 
19 44,0 Sim 0,4 184 Não 2B C Alto Urgente 19 
20 86,0 Não 0,3 172 Não 2B B Baixo Eletivo 10 
21 49,0 Sim 0,6 138 Não 2B B Baixo Eletivo 7 
22 77,0 Não 0,3 169 Não 2B B Baixo Eletivo -1 
23 75,0 Não 0,4 188 Não 3 B Baixo Urgente 7 
24 48,0 Sim 0,4 206 Não 2B A Baixo Eletivo 0 
25 54,0 Não 0,2 250 Não 2B B Médio Urgente 16 
26 37,0 Sim 0,6 202 Não 3 B Baixo Eletivo 5 
27 34,0 Sim 0,5 158 Não 2B C Alto Urgente 9 
28 53,0 Não 0,1 457 Não 2B B Baixo Urgente 14 
29 76,0 Não 0,3 144 Não 2B NA Baixo Eletivo -8 
30 44,0 Sim 0,5 146 Não 2B C Alto Urgente 19 
31 60,0 Não 0,3 211 Não 2B B Baixo Eletivo 6 
32 70,0 Não 0,4 166 Não 2B A Baixo Eletivo -5 
33 65,0 Sim 0,6 71 Sim 2B B Médio Urgente 11 
34 61,0 Sim 0,4 100 Sim 2B B Médio Urgente 21 
35 76,0 Não 0,4 110 Não 3 A Baixo Eletivo -7 
36 38,0 Sim 0,4 135 Não 2B A Médio Eletivo -4 
37 41,0 Sim 0,4 60 Não 2B C Alto Urgente 34 
38 69,0 Sim 0,5 166 Não 2B B Médio Urgente 2 
39 74,0 Não 0,4 132 Não 3 B Baixo Urgente 10 
40 173,0 Não 0,6 52 Sim 3 B Baixo Urgente 13 
41 55,0 Sim 0,4 171 Não 3 A Baixo Eletivo -1 
42 73,0 Não 0,5 98 Sim 3 B Baixo Urgente 12 
43 142,0 Não 0,5 47 Sim 2B B Baixo Urgente 25 
44 64,0 Sim 0,3 162 Não 2B B Baixo Urgente 5 
45 54,0 Sim 0,6 99 Sim 3 C Médio Urgente 17 
           

NA: não avaliado         
 



  

 

 
N Tx Gênero do 

doador 
Idade do 
doador 
(anos) 

Peso do 
doador 

(Kg) 

Relação peso 
doador/ 
receptor 

Causa do óbito do doador Grupo 
ABO do 
receptor 

Grupo 
ABO do 
doador 

ABO 
idêntico 

ABO 
compatível

1 Masc 19 65 3,4 TCE O O Sim Sim 
2 Masc 13 50 3,8 AVC A A Sim Sim 
3 Masc 9 26 2,9 AVC A O Não Sim 
4 Fem 9 22 2,4 AVC A A Sim Sim 
5 Fem 26 ND ND AVC O O Sim Sim 
6 Masc 36 72 2,0 TCE A A Sim Sim 
7 Masc 17 70 4,1 TCE A A Sim Sim 
8 Masc 17 ND ND TCE O O Sim Sim 
9 Masc 13 ND ND TCE O O Sim Sim 
10 Fem 19 ND ND TCE B O Não Sim 
11 Masc 11 ND ND TCE B B Sim Sim 
12 Masc 22 75 3,4 Hidrocefalia AB B Não Sim 
13 Masc 25 65 2,6 TCE O O Sim Sim 
14 Masc 10 ND ND TCE A A Sim Sim 
15 Masc 11 50 4,5 TCE A A Sim Sim 
16 Masc 12 35 2,9 AVC A A Sim Sim 
17 Masc 23 60 2,6 TCE A O Sim Sim 
18 Fem 8 31 3,9 Epilepsia O O Sim Sim 
19 Masc 21 75 3,6 TCE O O Sim Sim 
20 Masc 22 70 3,2 TCE A A Sim Sim 
21 Masc 32 70 2,2 AVC B B Sim Sim 
22 Masc 3 ND ND AVC O O Sim Sim 
23 Masc 16 52 3,3 TCE B B Sim Sim 
24 Fem 12 20 1,7 PCR em hemodiálise A A Sim Sim 
25 Fem 3 10 3,3 TCE O O Sim Sim 
26 Masc 46 65 1,4 AVC A A Sim Sim 
27 Fem 47 70 1,5 AVC O O Sim Sim 
28 Masc 4 25 6,3 AVC A A Sim Sim 
29 Fem 12 ND ND TCE A A Sim Sim 
30 Masc 23 80 3,5 Tumor cerebral B O Não Sim 
31 Masc 14 55 3,9 TCE O O Sim Sim 
32 Fem 13 35 2,7 AVC O O Sim Sim 
33 Masc 41 ND ND AVC A A Sim Sim 
34 Masc 15 70 4,7 TCE A A Sim Sim 
35 Masc 3 16 5,3 TCE A A Sim Sim 
36 Masc 6 22 3,7 TCE O O Sim Sim 
37 Masc 2 9 4,5 TCE A A Sim Sim 
38 Fem 7 30 4,3 AVC O O Sim Sim 
39 Masc 2 12 6,0 AVC A A Sim Sim 
40 Fem 1,75 10 5,7 Epilepsia A O Não Sim 
41 Fem 8 23 2,9 Eletroplessão A O Não Sim 
42 Masc 5 20 4,0 Eletroplessão O O Sim Sim 
43 Fem 3 ND ND TCE A A Sim Sim 
44 Masc 1 12 12,0 TCE B O Não Sim 
45 Masc 5 17 3,4 TCE B O Não Sim 
          

AVC: acidente vascular cerebral      Fem: feminino     Masc: masculino   ND: não disponível      
PCR: parada cárdio-respiratória       TCE: traumatismo crâneo-encefálico     



  

 

 
N Tx Fígado 

reduzido 
Tempo de 
isquemia 
(horas) 

Tempo em 
lista (dias) 

1 Não 10,70 26 
2 Não 11,50 136 
3 Não 12,00 72 
4 Não 12,42 30 
5 Sim 9,50 9 
6 Sim 15,73 117 
7 Sim 10,00 34 
8 Sim 12,00 158 
9 Sim 13,00 329 
10 Sim 15,50 73 
11 Não 9,67 303 
12 Sim 8,00 5 
13 Sim 12,15 331 
14 Não 11,83 267 
15 Não 8,33 54 
16 Não 12,92 315 
17 Sim 10,25 26 
18 Não 10,25 70 
19 Não 14,33 78 
20 Sim 7,33 44 
21 Não 9,50 216 
22 Não 13,25 162 
23 Não 6,25 128 
24 Não 7,67 236 
25 Não 10,92 352 
26 Não 10,17 58 
27 Sim 9,33 232 
28 Não 9,50 46 
29 Não 9,00 64 
30 Não 6,17 868 
31 Não 13,00 389 
32 Não 11,00 369 
33 Não 10,50 203 
34 Sim 5,75 152 
35 Não 9,17 30 
36 Não 13,00 449 
37 Não 12,58 96 
38 Não 9,50 617 
39 Não 9,75 2 
40 Não 13,67 14 
41 Não 10,70 99 
42 Não 9,75 143 
43 Não 13,17 34 
44 Não 11,00 281 
45 Não 6,92 167 
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FICHA DE CANDIDATO  N°:  
    
Nome:  Prontuário:  
    
Data de nascimento:      /     /  Sexo:   Cor:  
Naturalidade:  UF:  
Mãe:  
Pai:  
Endereço:  Cidade:  UF:  
     
Telefones:     
• Residencial:  
• Comercial:  
• Recado:  
  
  
  
Datas:     
• Preenchimento da ficha:      /     /    
• Início da avaliação:      /     /    
• Fim da avaliação:      /     /    
• Conclusão (situação):  (ativo, inativo, excluído, sem indicação)   
• Reavaliações:      /     /    
     
  
Diagnóstico:  
     
Resumo do caso:  
 
 
 
 
 
 
 
Tipagem Sangüínea:   CMV:   Veia Porta:  
     
Data / / / / / / / / / / / / / 
UNOS              
Malatack              
Child-Pugh              
Fator V              
     
Problemas:     
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
  
Indicações para o transplante:  
•  •  
•  •  
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Cirurgias abdominais prévias : (_) sim  (_) não  
•  /     /        - Descrição:  
•  /     /        - Descrição:  
•  /     /        - Descrição:  
•  /     /        - Descrição:  
     
Transfusão sangüínea: (_) sim  (_) não   
Data: ___/____; ___/____; ___/____; ___/____; ___/____; ___/____; ___/____; ___/____; ___/____; 
     
Varizes esofágicas: (_) sim  (_) não (_) não avaliado  
•  /     /        - EGD:  
•  /     /        - EGD:  
•  /     /        - EGD:  
•  /     /        - EGD:  
     
Hemorragia digestiva:  (_) sim  (_) não   
•  /     /        - Manejo:  
•  /     /        - Manejo:  
•  /     /        - Manejo:  
•  /     /        - Manejo:  
     
Encefalopatia: (_) sim  (_) não   
•   / - Grau:  Diag:  Manejo:  
•   / - Grau:  Diag:  Manejo:  
•   / - Grau:  Diag:  Manejo:  
•   / - Grau:  Diag:  Manejo:  
     
Ascite: (_) sim  (_) não   
•   / - Diag:  Manejo:  
•   / - Diag:  Manejo:  
•   / - Diag:  Manejo:  
•   / - Diag:  Manejo:  
     
Peritonite: (_) sim  (_) não   
•   / - Diag:  Germe:  Manejo:  
•   / - Diag:  Germe:  Manejo:  
•   / - Diag:  Germe:  Manejo:  
•   / - Diag:  Germe:  Manejo:  
     
Infecções: (_) sim  (_) não   
•   / - Diag:  Germe:  Manejo:  
•   / - Diag:  Germe:  Manejo:  
•   / - Diag:  Germe:  Manejo:  
•   / - Diag:  Germe:  Manejo:  
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Outras doenças (ativas ou passadas):    
•    
•    
•    
•    
•    
•    
 
Doenças próprias da infância:     
     
Sarampo:  (_) não (_) sim: ___/____  
Varicela:  (_) não (_) sim: ___/____  
Caxumba: (_) não (_) sim: ___/____  
Rubéola: (_) não (_) sim: ___/____  
Herpes: (_) não (_) sim: ___/____  
     
Vacinas:     
    
BCG:  (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
    
DPT: 3 doses (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
 Reforços: (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
  (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
     
Sabin: 3 doses (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
 Reforços: (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
  (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
     
Sarampo:  (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
MMR:  (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
    
Haemophilus B:  (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
    
Hepatite B: 1ªdose (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
 2ªdose (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
 3ªdose (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
 Reforço (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
 AntiHBs positivo (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
     
Pneumococos:  (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
     
Hepatite A: 1ªdose (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
 2ªdose (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
 3ªdose (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
    
Varicela:  (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
     
Influenza:  (_) não (_) sim: ___/___/_____ 
     
     
Medicamentos (nome, dose/kg/dia):    
•  •  
•  •  
•  •  
     
Tratamento para estrongiloidíase: (_) não (_) sim: ___/___/_____    
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Avaliação nutricional: (_) não (_) sim   

Data Peso perc Alt perc CMB perc PCT perc P/I A/I P/A 
•  /     /                   
•  /     /                   
•  /     /                   
•  /     /                   
Obs:     
     
Avaliação cirúrgica: (_) não (_) sim   
•  /     /        - Resultado:  
•  /     /        - Resultado:  
•  /     /        - Resultado:  
     
Avaliação social: (_) não (_) sim   
•  /     /        - Resultado:  
•  /     /        - Resultado:  
•  /     /        - Resultado:  
•  /     /        - Resultado:  
Obs:     
Assinatura do consentimento: (_) não (_) sim:    /     /         
     
Avaliação cardiológica: (_) não (_) sim   
•  /     /        - Clínica:  
•  /     /        - ECG:  
•  /     /        - RX tórax:  
•  /     /        - Ecocárdio:  
Obs:   
     
Avaliação pneumológica: (_) não (_) sim   
•  /     /        - Clínica:  
•  /     /        - RX tórax:  
•  /     /        - Cintilo pulmonar:  
•  /     /        - Espirometria:  
•  /     /        - GA 21 %: pH  pCO2  HCO3  CO2  pO2  SatO2  
•  /     /        - GA 100%: pH  pCO2  HCO3  CO2  pO2  SatO2  
•  /     /        - Mantoux:   mm =    
Obs:   
     
Avaliação neurológica: (_) não (_) sim   
•  /     /        - Clínica:    
•  /     /        - EEG:  
Obs:   
     
Avaliação psiquiátrica: (_) não (_) sim   
   
     
     
Avaliação odontológica: (_) não (_) sim   
   
     
Outras avaliações:     
•      
•      
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Ecografia abdominal:     
•  /     /        :  
 
 
 
 
     
•  /     /        :  
 
 
 
 
     
•  /     /        :  
 
 
 
 
     
•  /     /        :  
 
 
 
 
     
•  /     /        :  
 
 
 
 
     
Biópsia Hepática:     
Data:      /     / N° AP:   
Descrição:  
 
 
 
Diagnóstico:  
 
     
Biópsia Hepática:     
Data:      /     / N° AP:   
Descrição:  
 
 
 
Diagnóstico:  
 
Outros exames:  
•   /    /     - 
•   /    /     - 
•   /    /     - 
•   /    /     - 
•   /    /     - 



6          HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE                 
SERVIÇO DE PEDIATRIA 

UNIDADE DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 
Programa de Transplante Hepático Infantil 

 

 
Escore UNOS:              
Data / / / / / / / / / / / / / 
UNOS              
              
UNOS: 1. Internação em Unidade de Terapia Intensiva      
 2. Hospitalização continuada      
 3. Necessita de cuidados médicos continuados      
 4. Em casa      
 7. Inativo      
        
Escore de Malatack:             
Data / / / / / / / / / / / / / 
Colesterol              
Ascite              
Bil indireta              
KTTP              
Total              
Malatack              
              
Malatack:     Risco     
• Colesterol < 100 mg/dl + 15    Baixo:  0 a 27     
• Ascite ( história ) + 15    Médio: 28 a 39     
• Bil Indireta  >6 mg/Dl + 13    Alto :  + 40     
  3 a 6 mg/Dl + 11         
• KTTP > 20” (+controle) + 10         
              
Escore de Child-Pugh:              
Data / / / / / / / / / / / / / 
Encefal              
Ascite              
Bil Total              
Albumina              
TP              
Total              
Child-Pugh              
              
Child-Pugh: Pontos  1 2 3 Child A: até 6 
• Encefalopatia   Ausente Grau 1 e 2 Grau 3 e 4  B: 7 a 9 
• Ascite   Ausente Leve Moderado  C: +10 
• Bilirrubina Total   < 2 2 a 3 > 3   
• Albumina   > 3,5 3,5 a 2,8 < 2,8   
• TP (prolong)   < 4” 4 a 10” > 10”   
              
Fator V:              
Data / / / / / / / / / / / / / 
Fator V              
              
INR:              
Data / / / / / / / / / / / / / 
INR              
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Acompanhamento laboratorial 
Bioquímica 
 / / / / / / / / / / / / 
BT             
BD             
TGO             
TGP             
GGT             
FA             
Glicose             
Colesterol             
Triglic             
Amilase             
Lipase             
Albumina             
             
Prot Tot             
Albumina             
Alfa 1             
Alfa 2             
Beta             
Gama             
             
A1AT             
Prot C             
Prot S             
Antitromb III             
             
CO2 total             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
Função Renal 

 / / / / / / / / / / / / 
Cr             
Ur             
Na             
K             
Ca             
Mg             
Fósforo             
Ác Úrico             
             
Na Urin             
Urocult 
 

            

EQU 
 
 

            



8          HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE                 
SERVIÇO DE PEDIATRIA 

UNIDADE DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 
Programa de Transplante Hepático Infantil 

 

Função Hematológica 
 / / / / / / / / / / / / 

Ht             
Hb             
Leuc Tot             
Bast             
Segm             
Eosin             
Baso             
Mono             
Linfo             
Obs             
VCM             
Plaq             
TP %             
Segun             
Ctr             
INR             
KTTP             
Ctr             
Fator V             
PCR             
VSG             
             
Ferritina             
Reticulóc             
             
 
Sorologia 
 / / / / / / / / / / 
HBsAg           
AntiHBs           
AntiHBc IgG           
AntiHBc IgM           
AntiHVA IgG           
AntiHVA IgM           
AntiHVC           
CMV IgG           
CMV IgM           
Epstein-Barr IgG           
Epstein-Barr IgM           
Herpes IgG           
Herpes IgM           
AntiHIV           
Toxo IgG           
Toxo IgM           
VDRL           
Lues IgG           
Lues IgM           
Rubeóla RHA            
Rubéola M           
Varicela           
Chagas           
           
MANTOUX            
Alfa-Fetoproteína           
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FICHA DE TRANSPLANTE HEPÁTICO  THI N°:  
Receptor    
Data do THI:       /     /   Ficha N°:  
Nome:  Prontuário:  
Idade:   Sexo:   Data Ativo:       /     /  Tempo em Lista:  
Tipagem Sangüínea:   CMV:     
Diagnóstico:    
UNOS:  Malatack:  Child-Pugh:  Fator V:  
Estado nutricional: (   ) Bom (   ) Desnutrido         
Escore Z: P/I:   A/I:   P/A:   Albumina:  
Indicações:          
Transplante: (   ) Eletivo  (   ) Urgência  (   ) Retransplante:    
Avaliação pré-transplante imediata:       
Data:       /     /  Peso:   Estatura:   SC:  
Clínica: Estado geral: (   ) Bom  (   ) Regular  (   ) Ruim    
Febre:  Ascite:  Edema:  Sangramento:   
Outros:         
Medicamentos:         
Antibióticos:         
           
Laboratorial: Ht:  Hb:  LT:     Plaq:  
VSG:  PCR:  TP:  INR:  KTTP:  Fator V:  
TGO:   TGP:  BT:  BD:  γGT:  Fosf Alc:  
Alb:  Na:  K:  Ca:  Ca++:  Mg:  
Fósf:  Gli:  Cl:  Ur:  Cr:  TFG:  
Amilase:  Fibrinog:    CO2:  Prot T    
            
Soroteca: (   )   Tromboelastograma (   )     
RX tórax:           
RX Seios da face:           
Hemocultura:           
Urocultura:          
Coprocultura:        
Swab orofaringe:        
        
Medicamentos pré-THI: (dose/intervalo)       
Cya oral:         
Cefotaxime:    Vancomicina:     
Outros ATB:         
Nistatina oral:    Desc intestinal:     
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FICHA DE TRANSPLANTE HEPÁTICO  THI N°:  
Doador    
Nome:  Prontuário:  
Idade:   Data Nasc:       /     / Naturalidade:   Procedência:  
Sexo:   Peso:   Estatura:   Peso: relação doador/receptor:  
Tipagem Sangüínea:   Compatibilidade ABO:     
Internação:        
Data:       /     /  Data MC:       /     /  Tempo UTI:  
Hospital de origem:       
Motivo da Internação       
Causa mortis:         
Trauma abdominal:  Trauma torácico:  Hipovolemia:   
Hipotensão:  Hiponatremia:  DIC:    
PCR:  Febre:  Infecção:  Hipoxemia:  
Outros:         
Medicamentos:         
Antibióticos:         
Dopamina:  DDAVP:  
Condições clínicas: (   ) Boa  (   ) Regular  (   ) Ruim  (   ) Inviável  
Exames: Ht:  Hb:  LT:     Plaq:  
VSG:  PCR:  TP:  INR:  KTTP:  Fator V:  
TGO:   TGP:  BT:  BD:  γGT:  Fosf Alc:  
Alb:  Na:  K:  Ca:  Gli:  Mg:  
Ur:  Cr:          
CMV:  HBsAg:  AntiHBs:  AntiHBcIgG:  AntiHBcIgM:  
AntiHCV:  AntiHIV:  VDRL:  Lues:  Toxo:  
Chagas:  Outros:  
Hemocultura:     Urocultura:      
Gram bile:    Cultural bile:    
Outras culturas:           
Cirurgia de retirada:  Hospital  Transporte:    
Data:       /     /  Início       : horas       
Perfusão:  Início:       : horas  Fim:       : horas   Gelo:       : horas
Cirurgião:           
Aspecto macroscópico:           
Anatomia:           
Biópsia congelação:           
Outros órgãos:           
Outros:           
Bacia: Início:       : horas Fim:       : horas Tempo:       : horas   
Volume de Belzer:  litros         
Fígado: (   ) total  (   ) reduzido: segmentos:       
Anomalias vasculares: (   ) não  (   ) sim: tipo de reconstrução:        
Outros:           
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FICHA DE TRANSPLANTE HEPÁTICO  THI N°:  
Cirurgia do Transplante    
Identificação:         
Nome:  Prontuário:  
Data THI:      /     /  Início:       : horas Fim:       : horas Total:       : horas 
Idade:Receptor:   Doador:   Grupo Sangüíneo: Receptor:   Doador:  
Peso: Receptor:   Doador:   Relação peso Doador / Receptor:   
Transplante: (   ) Eletivo  (   ) Urgência  (   ) Retransplante:    
Diagnóstico: - pré-Tx:   
 - pós-Tx:   
    
Anestesia:   Início:       : horas Fim:       : horas Total:       : horas 
Punção veia central: (   ) Não (   ) Sim:          
Dissecção veia periférica: (   ) Não (   ) Sim:          
Catéter de Swan-Ganz: (   ) Não (   ) Sim:          
            
Hepatectomia:   Início:       : horas Fim:       : horas Total:       : horas 
Antissepsia:           
Tipo incisão:         
Cirurgia abdominal prévia: (   ) Não (   ) Sim:        Data:      /     / 
Aderências peritoniais: (   ) Não (   ) Sim:          
Intercorrências cirúrgicas: (   ) Perfuração de víscera:          
 (   ) Lesão de baço:          
 (   ) Abertura do diafragma:          
Sangramento: Cell-saver:  - Aspirado:  ml - Aproveitamento:   ml 
Reposição de hemoderivados: - Conc. hemácias:  /       
(no unidades / volume em ml) - Plasma:  /       
 - Plaquetas:  /       
 - Crioprecipitado:  /       
Tromboelastograma:           
Aspecto macroscópico do fígado:           
Anatomia vascular: - VP:  - Trombose: (   ) Não (   ) Sim:        
  - Diâmetro:  cm        
 - AH: - Trombose: (   ) Não (   ) Sim:        
  - Diâmetro:  cm        
 - Anomalias:  (   ) Não (   ) Sim:        
            
Fase Anepática:   Início:       : horas Fim:       : horas Total:       : horas 
            
By-pass: (   ) Não (   ) Sim: Início       : horas Fim:       : horas  Fluxo:  
Piggy-back:  (   ) Não (   ) Sim:          
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FICHA DE TRANSPLANTE HEPÁTICO  THI N°:  
Cirurgia do Transplante (verso)    
Implante:    Início:       : horas Fim:       : horas Total:       : horas 
Enxerto: (   ) Total (   ) Reduzido: (   ) SLE (   ) LE (   ) LD       
Hemostasia superfície cruenta: (   ) Sutura (   ) Surgicel (   ) Tissucol (   ) Argônio  
Anastomoses: venosas:            
VCI supra / VHE:   Início:       : horas Fim:       : horas Total:        minutos 
 Tipo de sutura:    Fio:   
VCI Infra:   Início:       : horas Fim:       : horas Total:        minutos 
 Tipo de sutura:    Fio:   
Veia Porta:   Início:       : horas Fim:       : horas Total:        minutos 
 Tipo de sutura:    Fio:   
 Trombectomia: (   ) Não (   ) Sim:        
            
Anastomoses: arteriais: Início:       : horas Fim:       : horas Total        minutos
 Tipo de sutura:    Fio:   
Artérias acessórias: - doador: (   ) Não (   ) Sim:        
 - receptor: (   ) Não (   ) Sim:        
Tipo de recontrução: - doador:          
 - doador/receptor:         
        
Anastomoses: biliar: Início:       : horas Fim:       : horas Total:        minutos 
 Tipo de sutura:    Fio:   
Tipo de recontrução: (   ) Colédoco-colédoco:          
 (   ) Colédoco-entero:         
   Início:       : horas Fim:       : horas Total:        minutos 
Dreno biliar externo (Kehn): (   ) Não (   ) Sim:         
Stent interno: (   ) Não (   ) Sim:         
           
Reperfusão:           
Abertura clamps venosos:       : horas       
Abertura clamps arteriais:       : horas       
Lavagem pré-reperfusão: (   ) Não (   ) Sim:         
 Tipo de solução:    Volume:  ml 
Aspecto macroscópico pós-reperfusão:       
Biópsia hepática: (   ) Não (   ) Sim:         
Tempos:            
Perfusão (doador):       : horas       /     /     
Colocação no gelo:       : horas        
Retirada do gelo:       : horas        
Bacia: dissecção: Início:       : horas Fim:       : horas Total:       : horas 
Clampmto VCava:       : horas       /     /       
Tempo isquemia:       : horas        
Término cirurgia:       : horas       /     /       
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IDADE DO RECEPTOR

18,016,014,012,010,08,06,04,02,00,0

20

10

0

Std. Dev = 4,84
Mean = 6,1
N = 45,00

PESO DO RECEPTOR

60,0
55,0

50,0
45,0

40,0
35,0

30,0
25,0

20,0
15,0

10,0
5,0

14

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 13,29
Mean = 21,7
N = 45,00

ESTATURA DO RECEPTOR

170,0
160,0

150,0
140,0

130,0
120,0

110,0
100,0

90,0
80,0

70,0

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 28,77
Mean = 108,6
N = 45,00

ESCORE Z ESTATURA PARA IDADE

2,00
1,50

1,00
,50

0,00
-,50

-1,00
-1,50

-2,00
-2,50

-3,00
-3,50

-4,00

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 1,22
Mean = -,71
N = 45,00

BILIRRUBINA TOTAL

42,5
40,0

37,5
35,0

32,5
30,0

27,5
25,0

22,5
20,0

17,5
15,0

12,5
10,0

7,5
5,0

2,5
0,0

14

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 11,93
Mean = 12,0
N = 45,00

BILIRRUBINA NÃO CONJUGADA

27,5
25,0

22,5
20,0

17,5
15,0

12,5
10,0

7,5
5,0

2,5
0,0

16

14

12

10

8

6

4

2
0

Std. Dev = 6,55
Mean = 6,1
N = 45,00

COLESTEROL

650,0
600,0

550,0
500,0

450,0
400,0

350,0
300,0

250,0
200,0

150,0
100,0

50,0

20

10

0

Std. Dev = 100,59
Mean = 167,1
N = 45,00

ESCORE Z PESO PARA IDADE
2,50

2,00
1,50

1,00
,50

0,00
-,50

-1,00
-1,50

-2,00
-2,50

-3,00

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 1,05
Mean = -,50
N = 45,00
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TEMPO DE ISQUEMIA

16,015,014,013,012,011,010,09,08,07,06,0

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 2,37
Mean = 10,6
N = 45,00

ALBUMINA

5,505,004,504,003,503,002,502,00

14

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = ,78
Mean = 3,46
N = 45,00

INR

2,88
2,75

2,63
2,50

2,38
2,25

2,13
2,00

1,88
1,75

1,63
1,50

1,38
1,25

1,13
1,00

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = ,37
Mean = 1,48
N = 45,00

IDADE DO DOADOR
45,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 11,61
Mean = 14,8
N = 45,00

PESO DO DOADOR
80,070,060,050,040,030,020,010,0

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 24,26
Mean = 42,5
N = 35,00

RAZÃO PESO DOADOR/RECEPTOR
9,08,07,06,05,04,03,02,01,0

20

10

0

Std. Dev = 2,02
Mean = 2,3
N = 35,00

TEMPO EM LISTA

900,0
800,0

700,0
600,0

500,0
400,0

300,0
200,0

100,0
0,0

14

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 175,44
Mean = 175,2
N = 45,00

PELD

35,030,025,020,015,010,05,00,0-5,0-10,0

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 9,58
Mean = 8,5
N = 45,00


