
7JBM    NOVEMBRO/DEZEMBRO, 2013   VOL. 101  No 6

he
p

at
ol

og
ia

Evolução das técnicas de transplante de fígado
O papel da veia cava inferior

Resumo
O transplante de fígado (TxF) é prova-

velmente a maior agressão cirúrgica que 
um paciente pode suportar. Desde a in-
trodução do TxF convencional por Starzl, 
o qual era baseado na ressecção conjunta 
do fígado e da veia cava inferior, o proce-
dimento sofreu vários refinamentos. Em 
termos técnicos, o TxF é o mais complexo 
entre todos os transplantes de órgãos. Uma 
combinação dos avanços na técnica cirúr-
gica e cuidados intensivos vem permitindo 
um aumento na sobrevida pós-TxF. Uma re-
visão dos aspectos técnicos do TxF é des-
crita no presente artigo.

Summary
Liver transplantation (LT) is probably the 

biggest surgical aggression that a patient can 
endure. Since introduction of the conven-
tional LT by Starzl, which was based on the 
resection of recipient inferior vena cava (IVC) 
along the liver, the procedure has undergone 
several refinements. In terms of technique LT 
is the most complex of all types of transplan-
tations. A combination of advances in critical 
case and surgical technique has resulted in 
a significant improvement in overall patient 
survival after transplantation. Up to date 
technical aspects of orthotopic liver trans-
plantation are described in the present article.
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Introdução (1, 2, 3)
Desde o primeiro sucesso no transplan-

te de fígado, por Starzl, em 1967, o proce-
dimento tornou-se o tratamento de escolha 
para pacientes com doença hepática termi-
nal. Uma combinação de avanços na técnica 
cirúrgica, seleção do receptor, cuidados pós-
-operatórios e na utilização de imunossupres-
sores mais específicos vem proporcionando 
maior e melhor sobrevida pós-transplante de 
fígado (TxF). O primeiro desafio enfrentado 
para tornar o TxF possível foi a parte técnica, 
a cirurgia. Graças à aquisição progressiva e 
contínua dos conhecimentos anátomo-cirúr-
gicos e suas repercussões fisiológicas em TxF 
experimental, esse procedimento adquiriu o 
status de maior cirurgia realizada no corpo 
humano. Nesse cenário, a veia cava inferior 
surge como uma estrutura que deverá ser 
dominada, para permitir a evolução e a se-
gurança na cirurgia do TxF.

Transplante ortotópico de
fígado (TOF) (4, 5, 6, 7, 8)

É, por definição, quando um enxerto he-
pático total ou parcial é implantado no lu-
gar do fígado nativo. Inicialmente foi reali-
zado como cirurgia experimental por Welch e 
Moore, em Boston, e por Starzl, em Chicago, 
com objetivos diferentes: enquanto o grupo 
de Boston preocupava-se com os aspectos 
de imunossupressão, o grupo de Chicago 
se interessava pela “nutrição” do enxerto 
hepático. Nesse momento, os transplantes 
realizados em cães ocorriam com o auxílio da 
circulação extracorpórea. Esses pesquisado-
res utilizavam a técnica convencional, isto é, 
o fígado doente é retirado completamente 
com a veia cava inferior (VCI). Para realizar 
essa técnica era necessário interromper o flu-
xo sanguíneo da VCI e da veia porta através 
do pinçamento vascular. Com isso, todo o re-
torno venoso infradiafragmático (proveniente 
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Pontos-chave:

> Transplante ortotópico de 
fígado é o enxerto hepático 
total ou parcial implantado no 
lugar do fígado nativo;

> Foi realizado 
experimentalmente por Welch 
e Moore, em Boston, e por 
Starzl, em Chicago;

> Os pesquisadores utilizavam 
a técnica convencional, isto é,  
o fígado doente é retirado 
completamente com a veia 
cava inferior.

dos membros inferiores e da região esplânc-
nica) não retornava ao coração. Os cães não 
suportavam e morriam em poucos minutos. 
Foi necessário contornar esse problema he-
modinâmico (baixo débito e choque) com a 
utilização de circulação extracorpórea com 
heparinização. A circulação extracorpórea 
consistia em circuitos de tubos que inseridos 
na veia femoral, veia porta e veia axilar per-
mitiam o retorno venoso sistêmico e gastroin-
testinal para o coração. Muitos anos depois, 
o próprio Starzl refere que essa necessidade 
de desvio venovenoso para realizar TxF foi a 
única lição errada aprendida com os animais, 
transportada para o TOF em humanos.

Ainda no TxF experimental observou-se 
que seria possível diminuir as complicações 
do desvio venovenoso (DVV) realizando uma 
anastomose portocava temporária, redu-
zindo assim a necessidade da colocação do 
tubo venoso em área esplâncnica, sendo ne-
cessária apenas a drenagem da VCI.

Após descrições iniciais de hepatectomia 
total em único estágio em cães, isto é, pre-
servando a VCI na retirada do fígado nativo, 
introduziu-se essa possibilidade técnica em 
TxF experimental, com grande impacto posi-
tivo no equilíbrio hemometabólico. Associa-
do com a anastomose portocava, o manejo 
transoperatório dos animais submetidos ao 
TxF tornou-se mais simples.

Com os conhecimentos provenientes do 
laboratório, Starzl, aos 32 anos, realizou o pri-
meiro TxF clínico, em 1963. A grande euforia 
do início da cirurgia foi substituída pela tristeza 
com o quadro hemorrágico desenvolvido du-
rante a operação, levando o paciente a óbi-
to. Mais duas tentativas foram realizadas pelo 
mesmo grupo, em Denver. O sucesso também 
não ocorreu dessa vez. Nessa série inicial foi 
usada a técnica convencional (hepatectomia 
total com a veia hepática inferior — retro-he-
pática), associada com o desvio venovenoso. 
Ocorreram complicações tromboembólicas do 
desvio venovenoso, que foram a causa do óbi-
to nos pacientes. Decidiu-se suspender o DVV.

Quase 25 anos depois do primeiro TxF 
em humanos, Starzl havia mudado de insti-
tuição. Passou a desenvolver seus trabalhos 
em Pittsburg. Com uma nova equipe, seus 
esforços estavam renovados para progredir 
em todos os aspectos inerentes à questão. 
Após realizar 170 TxFs em Denver e 63 em 
Pittsburg, com a técnica convencional, sem 
desvio venovenoso, um fato que ocorreu 

nos últimos seis TxFs reacendeu a chama da 
utilização do DVV. Os óbitos ocorridos nes-
ses TxFs, na fase anepática, levaram Starzl 
e sua equipe de volta aos laboratórios, em 
busca de respostas. Em um ano, a equipe 
de Pittsburg publicava suas experiências em 
TxF convencional com DVV. Agora, o siste-
ma de circulação extracorpórea era simples e 
seguro. Era formado por uma bomba rolete 
e tubos impregnados com heparina em suas 
paredes. Não havia mais necessidade de he-
parinização sistêmica em um paciente que já 
tinha alterações na coagulação. O sucesso 
com o novo sistema de DVV propagou-se 
por todo o mundo, e permitiu a criação de 
novos centros de TxF.

Ainda assim, ocorriam várias complicações 
inerentes ao sistema do DVV. Trombose e em-
bolia pulmonar, embolia aérea, hipotermia, 
lesões e infecção nos acessos vasculares, lin-
focele e aumento do custo do TxF eram fa-
tores que diminuíam a grande contribuição 
que o DVV havia dado para o progresso do 
TxF. Vários trabalhos começaram a questionar 
o real benefício do DVV na estabilização he-
modinâmica durante a fase anepática (fase da 
cirurgia do TxF em que o receptor fica sem 
o fígado nativo e, com isso, todas as funções 
dependentes do fígado não ocorrem, levan-
do à coagulopatia, hipotermia, hipoglicemia e 
acidose metabólica), colocando em dúvida a 
sua utilização. As consequências seriam maior 
sangramento operatório e, principalmente, in-
suficiência renal no pós-operatório imediato.

Com a crescente informação sobre resul-
tados semelhantes quanto às complicações, 
entre TxF convencional com e sem DVV, os 
cirurgiões buscaram outra alternativa para 
remediar a instabilidade hemodinâmica du-
rante o pinçamento da VCI supra-hepática 
e infra-hepática (suprarrenal). Surgiu então, 
em 1989, a hepatectomia total com preser-
vação da veia cava inferior retro-hepática, a 
técnica piggyback. Esse procedimento já ha-
via sido descrito há mais ou menos 30 anos, 
em cirurgia experimental. Sua utilização nos 
TxFs clínicos alcançou imediatamente quase 
todos os serviços de TxF do mundo. Vários 
trabalhos começaram a mostrar os seus be-
nefícios em relação ao TxF convencional com 
DVV. Alguns autores passaram a defender 
seu uso rotineiro no TxF. Adotaram quase 
uma moratória ao TxF convencional com 
DVV. Já o convencional, sem DVV, era usado 
como exceção. É importante lembrar que a 
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O TxF intervivos teve 
origem no Brasil. 

Rapidamente ganhou 
adeptos em todo o 

mundo. Consiste em 
retirar um segmento 
ou segmentos de um 
doador aparentado 

sadio para transplante 
no receptor com doença 
hepática terminal. Todas 

essas situações são 
regulamentadas pela 
Central Nacional de 

Transplantes de Órgãos, 
do Ministério da Saúde.

técnica piggyback foi utilizada inicialmente 
por Calne, em 1968, no seu terceiro caso de 
TxF clínico na Inglaterra. Comenta-se que a 
técnica possui dois “pais”.

Com o advento da técnica piggyback, no-
vas modalidades de TxF foram acrescentadas: 
o TxF reduzido, o split liver, o dominó e o in-
tervivos. O TxF reduzido foi criado para bene-
ficiar as crianças na lista de espera. Um fígado 
de doador falecido adulto é diminuído para 
ser aproveitado pelos receptores pediátricos. 
O TxF split liver, fígado bipartido, consiste em 
repartir o fígado do doador falecido para dois 
receptores, geralmente um adulto jovem e 
uma criança. O TxF dominó é aquele em que 
o receptor apresenta doença metabólica de 

origem hepática, que produz complicações 
após 20-30 anos. Assim, esses órgãos “doen-
tes” são utilizados em pacientes com doença 
hepática terminal com prognóstico reservado. 
O paciente, portador da doença metabólica, 
é ao mesmo tempo receptor e doador. O TxF 
intervivos teve origem no Brasil. Rapidamente 
ganhou adeptos em todo o mundo. Consiste 
em retirar um segmento ou segmentos de um 
doador aparentado sadio para transplante no 
receptor com doença hepática terminal. To-
das essas situações são regulamentadas pela 
Central Nacional de Transplantes de Órgãos, 
do Ministério da Saúde. Nos outros países 
também existe lei regulamentando os diver-
sos tipos de transplante (Figuras 1 e 2).

Figura 1: Desenho esquemático da implantação do enxerto hepático pela técnica convencional.

Figura 2: Desenho esquemático da implantação do enxerto hepático pela técnica piggyback.
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Transplante heterotópico
de fígado (THF) (9, 10)

Apesar de ter sido a primeira técnica 
de TxF realizada em cirurgia experimental, 
não se desenvolveu plenamente, devido 
aos problemas técnicos inerentes à coloca-
ção de outro órgão (inteiro ou não) dentro 
da cavidade abdominal, já repleta de vís-
ceras. O problema de acomodação acar-
retou vários transtornos vasculares, que 
levavam à disfunção do enxerto precoce 
ou tardia, sendo necessário retirar o órgão 
transplantado para permitir a vida. Atual-
mente não existe grande experiência clíni-
ca nessa técnica, mas alguns centros en-
contram justificativa para realizá-la quando 
os receptores são jovens e/ou sofrem de 
hepatite fulminante.

Considerações finais (11, 12, 13)
O domínio anátomo-cirúrgico da VCI per-

mitiu o desenvolvimento das várias técnicas 
utilizadas no TxF. Atualmente, os centros de 
TxF lidam com pacientes mais graves na lis-
ta de espera para transplante, necessitando 
realizar procedimentos cirúrgicos menos trau-
máticos, com o intuito de diminuir as compli-
cações pós-operatórias. Os avanços no ma-
nejo dos pacientes cirróticos vêm permitindo 
uma mudança nos conceitos fisiopatológicos 
da hipertensão portal. A utilização de fluidos 

para ressuscitação mais específicos e o uso 
de vasoconstritores sistêmicos e esplânc-
nicos permitem o melhor equilíbrio hemo-
metabólico nesses pacientes tão críticos. 
O melhor entendimento da coagulação em 
cirróticos, a utilização do tromboelastograma 
(exame que mostra dinamicamente a função 
das plaquetas e a formação do coágulo) e 
a diminuição da hemotransfusão (principal-
mente plaquetas) concorrem para o apareci-
mento de um novo cenário clínico com me-
lhores resultados, apesar da maior gravidade 
dos pacientes com doença hepática.

Assim, novas pesquisas vêm demons-
trando que, mais do que a técnica utiliza-
da, o manejo intraoperatório teria maior 
participação na gênese das complicações 
pós-operatórias, principalmente a insufici-
ência renal. À luz dos novos conhecimen-
tos, alguns trabalhos tentam demonstrar 
a igualdade nos resultados entre o TxF 
convencional com ou sem DVV e a técnica 
piggyback.

Conclusão
A história do TxF pode ser contada a partir 

do domínio da técnica cirúrgica. A abordagem 
da VCI permitiu o desenvolvimento de várias 
modalidades de TxF e assim, com o progres-
so de outras áreas da Medicina, proporcionou 
o sucesso atual do transplante de fígado.
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