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RESUMO

Brescia MDG. Estudo prospectivo aleatorizado comparando a eficiência
clínica dos métodos convencional ou piggyback na drenagem venosa do
fígado

transplantado

[tese].

São

Paulo:

Faculdade

de

Medicina,

Universidade de São Paulo; 2007. 64p.

O objetivo desta pesquisa é comparar a eficiência clínica dos métodos
convencional ou piggyback de transplante de fígado (Tx) na reconstrução do
efluxo venoso do enxerto. Adicionalmente, pretende-se comparar a eficácia
da drenagem venosa do enxerto hepático em diferentes modalidades do
método piggyback. Foram estudados 32 pacientes submetidos a Tx pelo
método convencional (n=15) ou piggyback (n=17). A pressão da veia
hepática livre (PVHL) foi medida por catéter introduzido na veia hepática
direita (VHD) do enxerto e a pressão venosa central (PVC) por catéter de
Swan-Ganz.

As

medidas

de

pressão

foram

realizadas

após

a

revascularização do enxerto. Gradiente PVHL-PVC superior a 3 mm Hg foi
encontrado em 26,7% (4/15) no grupo convencional e 17,6% (3/17) no grupo
piggyback (p=0,678). A mediana do gradiente PVC-PVHL foi de 2 mm Hg
(0–8 mm Hg) no grupo convencional e 3 mm Hg (0–7 mm Hg) no piggyback
(p=0,734). A creatinina sérica (Cr) foi medida no pré-operatório, do 1º ao 7º
dia pós-operatório (PO) e no 14º, 21º e 28º PO. A Cr global pós-operatória,
calculada pela área sob a curva da Cr vs tempo, foi significativamente maior
no grupo convencional (2,04 ± 0,89 vs. 1,41 ± 0,44 mg/dL; p=0,02). Não

iv

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos quanto à
ocorrência de insuficiência renal aguda (p=0,120), definida como Cr ≥2,0
mg/dL, quanto ao desenvolvimento de ascite maciça (p=1,000) e em relação
à sobrevida dos pacientes (p=0,316). O gradiente PVHL-PVC foi
significativamente menor nos casos em que o óstio da VHD é utilizado para
reconstrução da via de drenagem venosa no Tx piggyback (1,4 ± 1,4 mm Hg
vs. 3,9 ± 1,7 mm Hg; p=0,005). Conclui-se que pacientes submetidos a Tx
pelos

métodos

semelhantes

em

convencional
relação

à

e

piggyback

drenagem

apresentam

venosa

do

resultados

enxerto,

ao

desenvolvimento de ascite e à sobrevida. Os valores de Cr no PO imediato
são significantemente maiores no método convencional. Nos pacientes
submetidos a Tx pelo método piggyback, o gradiente PVHL-PVC é menor
nos casos em que o óstio da VHD do receptor é incluído para implantação
da VCI do enxerto.
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