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INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

O transplante hepático é aceito como 

modalidade terapêutica eficiente para uma 

variedade de doenças hepáticas agudas e 

crônicas, em estágio terminal, para as quais 

nenhuma outra terapia satisfatória está

disponível. 
___________________
Busuttil RW, et al. Liver transplant 9; 651-663,2003
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História do transplante hepático:

________________

Starzl T, et al. Surg Gynecol Obstet 117: 659-676, 1963.
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� Avanços:

• ciclosporina (1979)

• solução de Wisconsin

• by-pass venovenoso (Griffith, 1983)

• INSA (1983) � Tx hepático como modalidade terapêutica



� Sobrevida pós-transplante:

1 ano � 87%

5 anos � 73%

� Fatores determinantes:

• avanços na imunossupressão
• anestesia e técnica cirúrgica
• manejo pós-operatório
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Ano                                1995   1996   1997  1998   1999   2000   2001   2002    2003    2004    2005

No de transplantes        133 205     221     278     361     479     543     658       792      935     956

% aumento por ano                  54%    8%      26%   30%     33%   13%     21%     20%     17%    2,5%

% aumento acumulativo          54%    66%   109%  172%   260% 308%  395%  495%   605%   619%
em  relação a 1995 

Ano                                1995   1996   1997  1998   1999   2000   2001   2002    2003    2004    2005

No de transplantes        133 205     221     278     361     479     543     658       792      935     956

% aumento por ano                  54%    8%      26%   30%     33%   13%     21%     20%     17%    2,5%

% aumento acumulativo          54%    66%   109%  172%   260% 308%  395%  495%   605%   619%
em  relação a 1995 

INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

Tabela 1. Transplantes hepáticos realizados por ano no Brasil.

Fonte: ABTO



� Importância do modelo experimental em suínos:

• complexidade técnica envolvida no transplante

• similaridade anatômica e fisiológica

• variações hemodinâmicas e metabólicas

• treinamento das equipes anestésico-cirúrgicas

� Importância do modelo experimental em suínos:

• complexidade técnica envolvida no transplante

• similaridade anatômica e fisiológica

• variações hemodinâmicas e metabólicas

• treinamento das equipes anestésico-cirúrgicas

INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

_____________________
Steinig D, et al. Helv Chir Acta 57:177-186, 1990



O objetivo deste trabalho é apresentar os 
aspectos técnicos e resultados iniciais dos 
tempos operatórios do transplante hepático 
ortotópico experimental em suínos do Hospital 
Universitário da Universidade Federal do 
Maranhão – UFMA.
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� abril de 2004 a dezembro 
de 2005

� 21 transplantes com  42 
animais

� porcas da raça Landrace, 
com peso entre 32 e 38 quilos
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MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO

� distribuídos em dois grupos: doador e receptor

� dados foram anotados em uma ficha protocolo com os 
principais parâmetros envolvidos na técnica cirúrgica

� estudados os 19 últimos transplantes



Etapas do procedimento:

� Anestesia

� Procedimento cirúrgico operação do doador

back table

operação do receptor

implante do enxerto
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� Operação do doador

- incisão longitudinal em região cervical 

- acesso venoso: veia jugular externa

- cateter de polietileno n. 12



Variáveis clínicas
- SO2 (%)

cardioscópio com 5 derivações e oximetria, 
acoplados ao monitor multiparamétrico

- FC (bpm)

- PAM (mmHg): catéter na artéria carótida comum D acoplado ao 
transdutor de pressão do monitor multiparamátrico

- PVC (cmH2O)

Material e mMaterial e méétodotodo



Variáveis laboratoriais:
- Hb (g/dl)

- Htc (%)

- K+ (mmol/L)

- Na+ (mmol/L)

Análise laboratorial do 
sangue arterial do suíno

Variáveis gasométricas:
- pH

- PO2 (mmHg)

- PCO2 (mmHg)

- HCO3
- (mmol/L)

Material e mMaterial e méétodotodo



Técnica operatória

- anti-sepsia do abdome com clorexidina
- colocação de campos operatórios estéreis 
- incisão mediana xifopubiana

MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO

� Operação do doador



dissecção da aorta abdominal distal, acima da bifurcação 
das artérias ilíacas

cateterização (cateter de polietileno n.14)

simultaneamente  sangue  é coletado da veia jugular do 
doador para possível transfusão

Preparo vascular:
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� Operação do doador



Dissecção, isolamento e reparo da aorta Cateterização da aorta abdominal

MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO

� Operação do doador



Preparo vascular

- dissecção da veia esplênica

- cateterização (cateter de polietileno n.12)

- bolus intravenoso de heparina (5.000 U.I.)
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� Operação do doador



Resfriamento central

- aorta é clampeada ao nível do diafragma
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� Operação do doador
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� Operação do doador

Resfriamento central

- 1 litro de solução 
de Ringer Lactato a 4°C 
pela aorta

- 1 litro da solução 
de Euro-Collins® a 4°C 
pela veia esplênica



- gelo estéril na cavidade 
abdominal

- veia  cava supra-hepática 
transeccionada após a coleta do 
sangue 3 a 5 centímetros acima do 
diafragma

- exsanguinação do animal

Resfriamento central
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� Operação do doador



Dissecção vascular:

- dissecção do ligamento hepatoduodenal

ducto biliar (seccionado e ligado)
artéria hepática (dissecada e ligada)
veia porta (dissecada)

- dissecção da veia cava infra-hepática
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� Operação do doador



Dissecção da veia porta
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� Operação do doador



Dissecção da artéria hepática
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� Operação do doador  



Dissecção da veia cava infra-hepática
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� Operação do doador



- pâncreas é mobilizado 
e dividido, após secção da 
veia mesentérica superior

- fígado  pode ser  remo-
vido, após  liberação dia-
fragmática

Dissecção vascular:
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� Operação do doador



� Preparo do enxerto (back table)

- o fígado é imerso em solução de Euro-Collins®
resfriada a 4 °C durante todo preparo do enxerto

MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO



- duas suturas ao redor do manguito diafragmático da 
veia cava supra-hepática para obliterar os vasos confluentes

� Preparo do enxerto (back table)
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� Preparo do enxerto (back table)

- grandes vasos são tratados 

veia cava supra-hepática

veia porta

artéria hepática

veia cava infra-hepática
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- técnica preserva a veia cava retrohepática, a veia 
porta e a vesícula biliar 

- vesícula é aberta e enxagüada com solução de 
Ringer Lactato a 4 °C 

- 1 litro de solução de Eurocollins® resfriado a 4°C é
perfundido no enxerto

� Preparo do enxerto (back table)
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� Preparo do enxerto (back table)

Vesícula aberta e enxaguada
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� Operação do receptor

- Anestesia geral

- 3 acessos vasculares cervicais    art. carótida comum direita

veia jugular interna esquerda

veia jugular externa direita

MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO



� Operação do receptor

- incisão mediana xifopubiana
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- cistostomia  com  cateter  de  Foley  (n.12) ⇒
monitoração da diurese

� Operação do receptor
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� Operação do receptor

- cateterização da veia ilíaca comum esquerda 
(cateter n. 12) e da veia esplênica (cateter n. 12) � by-
pass venovenoso na fase anepática

veia ilíaca comum esquerda veia esplênica
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- dissecção do ligamento hepatoduodenal

ducto hepático comum (seccionado)
artéria hepática (identificada e isolada)
veia porta (dissecada)

� Operação do receptor

MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO



� Operação do receptor

- veias diafragmáticas ligadas

- veia cava infra-hepática preparada para clampeamento
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MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO

- clampeamento e secção da veia  cava infra-
hepática e veia porta com clamps de Satinsky

- clampeamento e secção da veia cava supra-
hepática o mais próximo possível do fígado

� Operação do receptor

veia cava infra-hepática veia porta veia cava supra-hepática



MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO

By-pass ilíaco-esplênico-jugular em pleno funcionamento

� Operação do receptor



� Operação do receptor

- início da fase anepática

- hepatectomia total do receptor

MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO



� Implante do enxerto

- posicionamento no espaço subdiafragmático direito

MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO



� Implante do enxerto
Veia cava supraVeia cava supra--hephepááticatica



� Implante do enxerto

- 2ª anastomose: veia porta

MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO



� Implante do enxerto

- liberação dos clamps da veia porta e veia cava supra-
hepática, determinando:

fim da fase anepática
reperfusão do enxerto
fim da fase de isquemia fria do fígado do doador

- inspeção das anastomoses vasculares

MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO



Aspecto final da reperfusão

Implante do enxertoImplante do enxerto



� Implante do enxerto

- 3ª anastomose: veia cava infra-hepática
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� Implante do enxerto

- 4ª anastomose: artéria hepática
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� Implante do enxerto

- 5ª anastomose: bílio-digestiva

MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO



� Implante do enxerto

Aspecto final

MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO



RESULTADOSRESULTADOS

Gráfico 1. Evolução do tempo de cada procedimento realizado nos animais do estudo.

A – Início da anestesia do doador 1 – 1ª gasometria
B – Início do acesso vascular do doador M – Q : Fase anepática
C – Fim do acesso vascular do doador 2 – 2ª gasometria
D – F : Cirurgia do doador N – Anastomose da veia cava supra-hepática
E – Início da perfusão do fígado O – Anastomose da veia porta
E – Q :  Isquemia fria P – Anastomose da veia cava infra-hepática
G – I : Back table 3 – 3ª gasometria
H – Início da anestesia  do receptor R – Anastomose da artéria hepática
J – Início do acesso vascular do receptor S – Anastomose bílio-digestiva
K – Fim do acesso vascular do receptor
L – T : Cirurgia do receptor



RESULTADOSRESULTADOS

Tabela 3. Tempo em minutos do acesso vascular nos animais do estudo.

Animal Mínimo Máximo Média

Doador 04 20 12,2

Receptor 15 47 34,1



RESULTADOSRESULTADOS

Animal Mínimo Máximo Média

Doador 20 115 61,26

Receptor 19 294 192,26

Tabela 4. Tempo em minutos de anestesia  nos animais do estudo.



RESULTADOSRESULTADOS

Animal Mínimo Máximo Média

1º grupo 11 50 21,5

2º grupo 05 20 10,2

Tabela 5. Distribuição dos tempos em minutos desde o início do 
procedimento cirúrgico até a obtenção da completa perfusão do fígado.
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Animal Mínimo Máximo Média

Doador 33 97 61,26

Receptor 103 248 182,21

Tabela 6. Tempo operatório em minutos nos animais do estudo.
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Gráfico 2. Distribuição de acordo com o tempo de isquemia fria do enxerto.
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RESULTADOSRESULTADOS

Gráfico 3. Distribuição dos tempos para realização da cirurgia de mesa 
(back table).
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RESULTADOSRESULTADOS

Gráfico 4. Distribuição dos tempos de fase anepática nos animais do estudo.
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RESULTADOSRESULTADOS

Tabela 7. Tempo em minutos das anastomoses vasculares e da via biliar.

Anastomoses Mínimo Máximo Média

Cava supra hepática 07 32 17,05
Porta 07 29 16,23
Cava infra hepática 08 36 18,92
Hepática 04 23 12,0
Bílio-digestiva 04 10 6,25



Tabela 4. Médias das variáveis clínicas analisadas nas diferentes 
fases do transplante

Variáveis Início da cirurgia Fase anepática Reperfusão
do receptor

SO
2

95,14 86 94

FC 127,45 158 116,25

PVC 20 6 6

PAM 87,44 43,66 100,33
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Variáveis Início da cirurgia Fase anepática Reperfusão
do receptor

Hemoglobina 8,53            7,77 7,04

Hematócrito 25,86 26,42 20,82

K+ 3,8 4,5 5,4

Na+ 143 141,6 140,1

ResultadosResultados

Tabela 5. Médias das variáveis laboratoriais analisadas nas diferentes fases 
do transplante



Variáveis Início da cirurgia Fase anepática Reperfusão
do receptor

pH 7,34 7,34 6,98

PCO2 44,3 31,5 60,5

PO2 286,1 385,2 349,6

HCO3
- 23,5 18 14,7

Basic Excess -1,8 -5,8 -14,9

ResultadosResultados

Tabela 6. Médias das variáveis gasométricas analisadas nas diferentes fases 
do transplante



CONCLUSÕESCONCLUSÕES

� A medida que o modelo experimental do 
transplante hepático ortotópico em suínos passa a 
ser do domínio da equipe cirúrgica e com as 
modificações desenvolvidas no decorrer de cada 
procedimento, os resultados passam a ser 
melhores.



CONCLUSÕESCONCLUSÕES

� As principais modificações adotadas, tais como a 
utilização de by-pass ilíaco-esplênico-jugular e a 
inversão da anastomose da veia cava infra-hepática 
pela anastomose da veia porta e, 
conseqüentemente, uma revascularização mais 
precoce, foram fundamentais na otimização dos 
resultados. Isto contribuiu para uma diminuição do 
tempo de isquemia fria e da fase anepática, 
momentos importantes na redução da morbi-
mortalidade. 



Obrigado!


