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RESUMO 
 

 

Machado AT. Avaliação da resposta terapêutica do tratamento 

endovascular percutâneo da estenose da veia porta após transplante 

hepático em crianças [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Complicações vasculares do transplante hepático podem causar alterações 

de perfusão e drenagem do enxerto com prejuízo à sua função, 

comprometendo a qualidade de vida e a sobrevida do receptor. A 

angioplastia transluminal percutânea é uma opção de tratamento para estas 

complicações. No entanto, pela falta de trabalhos dedicados para população 

pediátrica, não há consenso sobre sua segurança em longo prazo e qual 

técnica seria a mais adequada. Este estudo teve como objetivo avaliar a 

resposta terapêutica do tratamento endovascular percutâneo da estenose de 

veia porta em crianças submetidas ao transplante de fígado. Entre agosto de 

2000 e agosto de 2009, foram realizados 254 transplantes hepáticos no 

Instituto da Criança – Professor Pedro de Alcântara do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Quinze delas 

(5,9%; 15/254) desenvolveram estenose de veia porta com indicação de 

tratamento. O diagnóstico da lesão foi confirmado pela ultrassonografia em 

todos os casos. O tratamento da estenose consistiu inicialmente na 

angioplastia com balão por acesso transparietohepático ao sistema porta, 

sendo o implante de stent indicado nos casos de estenose residual maior 



 

 

que 30%, ou na recidiva da estenose. A idade média do grupo tratado foi de 

4,5 anos ± 2,9 anos (mediana de 3,6 anos) e o peso médio, de 15,3 kg ± 5,7 

kg (mediana de 14,6 kg). Dez pacientes (66,7%; 10/15) foram tratados com 

sucesso por uma única sessão de angioplastia com balão. Outra criança 

(1/15; 6,7%) foi tratada com sucesso por implante de stent indicado pela 

estenose residual > 30% após a tentativa de tratamento com balão numa 

mesma sessão. Outras quatro, inicialmente tratadas por angioplastia com 

balão (26,7%; 4/15), evoluíram com recidiva da estenose após 19 dias, 2 

meses, 8 meses e 2 anos do tratamento e foram submetidas a nova 

angioplastia, desta vez com implante de stent. O tempo médio de 

seguimento foi de 7,4 anos ± 2,6 anos (mediana de 7,9 anos) com taxa de 

perviedade primária foi de 73,3% (11/15) e taxa de perviedade primária 

assistida, obtida pela reintervenção precoce da re-estenose da veia porta 

antes de sua obstrução, de 100%. A angioplastia com balão da estenose de 

veia porta após transplante hepático em crianças demonstrou ser um 

método seguro e efetivo neste grupo de pacientes no seguimento avaliado. 

Os casos tratados com stent apresentaram índices semelhantes de 

segurança e sucesso terapêutico. 

 

Descritores: procedimentos endovasculares, angioplastia, estenose, veia 

porta, transplante de fígado, criança. 

  



 

 

SUMMARY 

 

 

Machado AT. Assessment of the therapeutic response of percutaneous 

endovascular treatment of portal vein stenosis after liver 

transplantation in children [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2012. 

 

Vascular complications of liver transplantation can compromise graft’s 

perfusion and drainage affecting its function and recipient’s quality of life. 

Percutaneous transluminal angioplasty is an option for these complications. 

However, especially in children, there is no consensus about its long-term 

safety and which technique would be most appropriate. This study has the 

objective to evaluate the therapeutic response of percutaneous endovascular 

treatment of portal vein stenosis in children submitted to liver transplantation. 

Between August 2000 and August 2009, 254 liver transplants were 

performed at the “Instituto da Criança - Professor Pedro de Alcântara do 

Hospital da Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo”. Fifteen of them (5.9%, 15/254) developed portal vein stenosis 

confirmed by ultrasound in all cases. The treatment of the portal vein 

stenosis consisted initially in balloon angioplasty. The stent was indicated in 

residual (greater than 30%) or recurrent stenosis. The mean age of the 

treated group was 4.5 years ± 2.9 years (median 3.6 years) and the mean 

weight was 15.3 kg ± 5.7 kg (median 14.6 kg). Ten patients (66.7%, 10/15) 



 

 

were successfully treated by a single session of balloon angioplasty. Another 

child (1/15, 6.7%) was successfully treated by stent due to residual stenosis 

after balloon angioplasty. Four other children (26.7%, 4/15) developed 

recurrent stenosis after 19 days, 2 months, 8 months and 2 years of initial 

treatment with balloon and underwent to a new angioplasty – this time, with 

stent. The primary patency rate was 73.3% (11/15) and the assisted primary 

patency rate, determined by early intervention before portal vein occlusion, 

was 100%. Follow-up time was 7.4 years ± 2.6 years (median 7.9 years). 

Balloon angioplasty of portal vein stenosis after liver transplantation in 

children demonstrated to be a safe and effective method in this group of 

patients during the follow-up period of this research. Cases treated with stent 

had similar rates of safety and therapeutic successes. 

 

Descriptors: endovascular procedures, angioplasty, stenosis, portal vein, 

liver transplantation, child. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Transplante hepático 

Histórico 

O primeiro transplante hepático (TH) em humanos foi realizado em 

março de 1963, em uma criança de 3 anos de idade, portadora de atresia 

das vias biliares (AVB), que evoluiu ao óbito 4 horas após a 

revascularização do enxerto1. Ainda nesse ano, o mesmo grupo realizou 

outros dois transplantes hepáticos em adultos (THa), que tiveram sobrevida 

de 22 dias e 7 dias, respectivamente1. Apenas em 1967 é que ocorreram os 

primeiros TH com maior sobrevida2. No Brasil, o primeiro THa foi realizado 

em 19683, enquanto o primeiro transplante hepático em criança (THc) foi 

realizado em 1989, no Instituto da Criança – Professor Pedro de Alcântara 

(ICr) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HCFMUSP), dando início ao programa de TH dessa instituição4. 

 

Tipos de Transplante 

A classificação mais adotada se baseia no tamanho do enxerto e pode 

ser descrita como: a) inteiro, quando o órgão proveniente de doador cadáver 

é colocado inteiro no receptor; b) reduzido, nos casos em que são utilizados 

um dos lobos, segmentos ou monossegmento de fígado; c) fígado dividido, 

quando um único fígado de doador cadáver é repartido em duas partes para 

dois  receptores diferentes5-8.  
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Transplante hepático em crianças 

O TH teve maior aceitação após o ano de 1980 em virtude dos 

melhores índices de sobrevida obtidos pela imunossupressão com 

Ciclosporina e Tacrolimus; pelo desenvolvimento de soluções de 

preservação, como Belzer e Collins; pela melhora da técnica e dos 

instrumentos cirúrgicos; e pela introdução do TH reduzido a partir de 

doadores vivos, o que também contribuiu para a redução da mortalidade na 

lista de espera6,7,9,10. A combinação desses fatores permitiu a expansão do 

TH com aumento significativo das taxas de sobrevida, que atualmente é de 

cerca de 90% no primeiro ano e de 60% a 80% em cinco anos5,9,11. Por outro 

lado, a necessidade de lidar com estruturas de pequeno calibre, como no 

caso das unidades anatômicas reduzidas, está relacionada ao maior 

desenvolvimento de complicações vasculares ou biliares precoces10-13. 

Suas principais indicações, em ordem decrescente de incidência, são: 

AVB, deficiência de α-1 antitripsina, insuficiência hepática aguda fulminante, 

cirrose criptogênica, hepatite crônica ativa e neoplasia maligna4,6,8. 

 

Técnica cirúrgica (TH reduzido) 

As anastomoses nos receptores de TH são confeccionadas na via biliar 

(VB), artéria hepática (AH), veia hepática (VH) e veia porta (VP) (Figura 1). 

Podem variar conforme o tamanho, o calibre e a qualidade dos vasos tanto 

do doador quanto do receptor4,5,10. Além disso, variações técnicas como a 

interposição de enxertos venosos, podem alterar a ordem ou as 

características das anastomoses14. 



 

A. T. MACHADO. Avaliação da resposta terapêutica do tratamento endovascular percutâneo da estenose da veia 
porta após transplante hepático em crianças. 
 

3

Figura 1. Fotografia intraoperatória de transplante hepático em criança. No 
centro, anastomose término-terminal do ramo da veia porta do doador com a 
veia porta do receptor. 
 

 
FONTE: Instituto da Criança - HCFMUSP 

 

A técnica cirúrgica padrão dos tempos de cada anastomose está 

representada na Figura 2 e pode ser descrita como: 

a) VH: anastomose término-lateral da VH esquerda do doador e veia 

cava inferior (VCI) do receptor (doador vivo). Nos casos em que a VCI do 

doador acompanha o enxerto (doador cadáver), anastomose término-

terminal entre VCI do receptor e VCI do doador (supra e infra-hepática)5,10,15; 

b) VP: anastomose término-terminal do ramo da VP do doador com VP 

ou junção espleno-mesentérica do receptor5,10,15. Nos casos de paciente 

com trombose completa da VP prévia ao transplante, uma interposição 

venosa pode ser utilizada16; 
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c) AH: anastomose término-terminal entre as AH do doador e receptor; 

ou anastomose termino-terminal da AH do receptor com o ramo direito ou 

esquerdo da AH do doador5,10,15; 

d) VB: anastomose término-lateral da VB do doador com segmento de 

alça jejunal do receptor (biliojejunostomia em Y de Roux) 5,10,15. 

 

Figura 2. Desenho ilustrando a anatomia e as anastomoses vasculares e 
biliar realizadas no transplante hepático do lobo hepático esquerdo. 
 

 
FONTE: [Internet] desenho modificado a partir do original 

disponível em http://www.medscape.org/viewarticle/418389_2 
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1.2 Complicações vasculares do THc e apresentação clínica 

Particularmente em crianças, as complicações vasculares do TH 

sofrem influência tanto de suas condições clínicas, por se tratar de pacientes 

de baixo peso e portadores de hepatopatia grave, quanto das dificuldades 

técnicas inerentes ao calibre reduzido das estruturas anatômicas9,12,15,17. 

A trombose da AH é a complicação vascular mais frequente e a 

principal causa de perda do enxerto. Possui incidência variando de 5,6% a 

26%4,10,18-19. Os pacientes podem apresentar bacteremias recorrentes, 

infarto do parênquima hepático e necrose do epitélio do ducto biliar10. Entre 

5% e 10%, não há sinais ou sintomas decorrentes dessa complicação4. A 

estenose da AH, com incidência variando de 4% a 8%, evolui clinicamente 

de forma semelhante à trombose4,5,10. 

A trombose da VP apresenta incidência de 1% a 11%, enquanto a 

estenose da veia porta (EVP), de 0,5% a 9%20-23. Ambas podem resultar em 

disfunção do enxerto e/ou hipertensão portal com ascite, hidrotórax, 

esplenomegalia, hiperesplenismo e hemorragia digestiva21,22. Discreto 

estreitamento da anastomose da VP no pós-operatório de THc tem sido 

descrito, sobretudo nos casos de discrepância do diâmetro entre a VP do 

receptor e do doador4-6,14. Nessas situações, o quadro clínico não costuma 

apresentar sinais ou sintomas de hipertensão portal4-6,14. 

As complicações vasculares que acometem a VH e/ou a VCI são mais 

raras, com incidência variando de 0,5% a 2,6% na população pediátrica15. 

São mais comuns em transplantes com enxerto do lobo esquerdo ou com o 

segmento lateral do lobo esquerdo5-7,18. Muitas vezes aparecem em 
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decorrência de torção da VH por rotação do enxerto ou por compressão 

extrínseca pelo efeito de massa causado por hematomas, coleções ou por 

regeneração hepática6,15. Quando presentes, os casos de complicação das 

veias de drenagem hepática cursam com ascite e alteração das enzimas 

hepáticas15. 

 

1.3 Diagnóstico por imagem da EVP 

Ultrassonografia com Doppler pulsado e colorido (US), angiotomografia 

computadorizada (TC), angiorressonância magnética (RM) e angiografia 

com subtração digital do sistema porta (ou portografia) são utilizadas no 

estudo das complicações vasculares após o TH23-27. 

A US é frequentemente utilizada no controle pós-operatório do TH. 

Permite analisar parênquima hepático, lesões hepáticas focais, dilatação de 

ductos biliares, coleções peri-hepáticas e o fluxo vascular com altas taxas de 

sensibilidade e especificidade4,24,25. Junto ao fato de ser não invasivo, de 

fácil repetição, de baixo custo e de fácil disponibilidade, é o método 

preferencial para a avaliação inicial de pacientes com suspeita de 

complicações vasculares após o TH4,10,15,21. 

Os critérios hemodinâmicos e morfológico para o diagnóstico 

ultrassonográfico da EVP são: a) fluxo turbulento no segmento distal à 

anastomose; b) aumento da velocidade de fluxo na anastomose e/ou no 

segmento pós-anastomótico em relação ao fluxo proximal; e c) medida do 

calibre no local da anastomose da VP inferior ou igual a 0,25 cm4,21.  
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Tanto a TC quanto a RM muitas vezes são indicadas nos casos de 

exames de US inconcludentes,10,15. Ambas permitem avaliar a extensão do 

trombo e o local da estenose de forma precisa e detalhada nos planos 

sagital, coronal e axial26,27. No entanto, são métodos de imagem que podem 

apresentar alguns riscos ao paciente, embora baixos. Na TC, a imagem 

gerada é proveniente de radiação ionizante, potencialmente carcinogênica 

em altas doses, e o meio de contraste iodado endovenoso está associado às 

reações alérgicas e à lesão renal26. Já na RM, o contraste paramagnético 

(gadolínio) pode causar fibrose sistêmica nefrogênica nos pacientes com 

insuficiência renal, além de reações de hipersensibilidade27. Ao serem 

comparadas com a US, tanto a TC quanto a RM são métodos de imagem de 

maior custo, menos disponíveis e, por envolver crianças, mais dependentes 

de procedimentos anestésicos4,10,15. 

A portografia é o método diagnóstico com maior sensibilidade e 

especificidade na avaliação da EVP20. Além de determinar as principais 

características da anatomia da lesão, permite medir o gradiente de pressão 

pré e pós-estenose (sugestivo de estenose quando o gradiente é superior a 

5 mmHg)28-30. Além disso, nos casos indicados, pode ser realizado um 

procedimento terapêutico como a angioplastia da EVP no mesmo tempo em 

que foi confirmado o diagnóstico31-32. Entretanto, além de utilizar radiação 

ionizante e meio de contraste iodado em maiores doses que na TC, trata-se 

de um método invasivo, com acesso direto ao sistema porta e manipulação 

de materiais na luz vascular21. Por isso, a portografia como método 

diagnóstico está reservada para os casos em que persistem dúvidas após os 
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demais métodos menos invasivos falharem ou para aqueles com intenção 

de tratamento21,28-32 (Figura 4). 

 
Figura 4. Estenose de veia porta (setas) desenvolvida após transplante de 
fígado em criança, identificada por angiorressonância (à esquerda) e por 
portografia direta por acesso trans-hepático (à direita). 

 
FONTE: KIM BS et al.27 

 
1.4 Tratamento da EVP 

Tratamento cirúrgico 

Nos casos mais graves de EVP associada a outras complicações nas 

quais há risco de falência hepática, como trombose da AH, o tratamento de 

escolha é o retransplante em caráter de urgência8,12,28. Naqueles outros 

casos sem risco iminente de perda do enxerto e em que a estenose, por seu 

fluxo turbilhonado e lento, evoluiu com trombose extra-hepática da VP, o 

tratamento pode ser feito cirurgicamente por reanastomose, derivação porto-

porta ou mesentérico-porta esquerda, dependendo da extensão do 

trombo5,6,16,19. Em alguns casos, pode-se utilizar o acesso por 

minilaparotomia ou o acesso combinado, minilaparotomida e 

transparietohepático, com o intuito de recanalizar a VP21. 
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Tratamento endovascular 

Desde os primeiros relatos do tratamento percutâneo da EVP após TH 

em 1990 por Olcott et al.32, a ATP vem aos poucos se consolidando como 

método terapêutico dessas complicações33-36. Trata-se de uma técnica 

minimamente invasiva na qual o sistema porta é acessado pela via 

percutânea transparietohepática. Em seguida, é realizada portografia 

identificando o local e a extensão da EVP. Com essas informações, escolhe-

se o tipo e o tamanho do material, balão ou stent, para realizar o tratamento. 

Por fim, é feita a ATP restabelecendo o fluxo e o calibre da VP, tratando 

diretamente a causa da hipertensão portal e do sofrimento do enxerto 

resultante da EVP20. 

Contudo, a falta de padronização da técnica, sua segurança e seus 

resultados em longo prazo são o reflexo de uma proposta terapêutica ainda 

não totalmente compreendida, sobretudo na população infantil. Isso se deve 

ao fato da maioria dos estudos disponíveis na literatura envolver a 

população adulta; enquanto as raras casuísticas publicadas exclusivamente 

com crianças são reduzidas, com tempo curto de seguimento e sem 

consenso quanto ao uso do stent, já que a presença de uma estrutura rígida 

na luz vascular poderia causar complicações em crianças com potencial de 

crescimento21.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Os principais trabalhos direcionados ao tratamento percutâneo da EVP 

após TH em pacientes com menos de 18 anos estão listados na tabela 1. O 

primeiro artigo sobre crianças com tempo de seguimento superior a 1 ano foi 

publicado por Zajko AB et al.33 em 1994, com  taxa de sucesso clínico de 

71%. Alguns anos mais tarde, Funaki B at al.29, Shibata T.36, Kawano Y et 

al.17 e Carnevale e Machado et al.21 publicaram séries maiores, com maior 

tempo de seguimento e melhores taxas de resposta clínica. 

 
Tabela 1. Principais estudos dedicados ao tratamento endovascular da 
estenose de veia porta após transplante hepático em pacientes menores de 
18 anos, forma de tratamento e tempo de seguimento, classificados em 
ordem cronológica (do mais recente ao mais antigo). 

 
 
 

 

ESTUDO N IDADE 
(ANOS) BALÃO STENT SEGUIMENTO 

(ANOS) 

Carnevale e Machado 
et al. 2011 21 15 < 11 10 5 6,3 

Karakayali Y. 2011 30 7 < 14 6 1 4,2 

Cheng YF. 2010 26 2 < 11 - 2 1 

Kawano Y. 2009 17 11 < 9 11 - 4,6 

Ko GY. 2007 37 4 < 9 - 4 3,9 

Park KB. 2005 35 2 < 6 2 - 2,7 

Shibata T. 2005 36 14 < 17 14 - 2 

Funaki B. 2000 29 19 < 18 7 12 3,8 

Zajko AB. 1994 33 7 < 18 7 - 1,4 
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A maior casuística publicada é a de Funaki B et al. com 19 pacientes. 

No entanto, foram incluídos doentes com até 18 anos, que, teoricamente, 

teriam pouco potencial de crescimento29. O estudo de Shibata T et al., no 

qual também foram incluídos adolescentes na casuística, apresentou 

resultados semelhantes36. 

Os artigos sobre crianças menores de 12 anos, com maior casuística e 

tempo de seguimento superior a 2 anos, são os estudos de Carnevale e 

Machado et al. 21 (n = 15 e tempo médio de seguimento de 6,3 anos) e o de 

Kawano Y et al. 17 (n = 11 e tempo médio de seguimento de 4,6 anos). As 

principais diferenças entre os dois é o fato do protocolo do estudo de 

Carnevale e Machado et al. utilizar stent metálico, indicado na falha do 

tratamento com balão; e ter o número de reintervenções por recidiva da EVP 

menor do que o estudo em que não foi usado o stent. Além disso, foi 

possível acompanhar a evolução das crianças tratadas com stent em longo 

prazo, sendo que não houve complicação alguma atribuída à sua presença 

durante o período de acompanhamento21. 

A falta de protocolos homogêneos reflete as dificuldades de 

compreensão dos mecanismos envolvidos na fisiopatologia da EVP e seu 

tratamento. O aumento do índice de sucesso do tratamento endovascular 

percutâneo com redução das taxas de morbimortalidade é desejável por 

envolver pacientes com poucos anos de vida, imunossuprimidos e com 

sofrimento hepático. A seguir, estão algumas das variações técnicas mais 

polêmicas que abordam o foco deste estudo. 
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Angioplastia com balão ou stent 

Apesar dos estudos de Cheng YF et al.26 e Ko GY et al.37 que 

publicaram pequenas séries nas quais todos os pacientes foram tratados 

com implante primário de stent, a ATP com balão é a técnica mais adotada 

para o tratamento da EVP em crianças submetidas ao TH29. Pela falta de 

grande casuística e de resultados em longo prazo da perviedade e 

segurança do stent usado no tratamento da EVP, a maioria dos autores 

recomenda que o implante do stent metálico deva ser restrito àqueles casos 

refratários ao tratamento com balão a fim de melhorar a resposta terapêutica 

desses casos recorrentes12,21,26,29,30. 

 O número de dilatações e o tempo de insuflação do balão necessários 

para vencer a resistência da EVP nem sempre são descritos de forma clara 

ou, quando presentes, apresentam grande variação: Zajko et al. 

descreveram de três a cinco insuflações por sessão, cada uma durando de 

30 segundos a 5 minutos, enquanto Park et al. preconizam uma única 

dilatação de 2 minutos33,35. O protocolo mais adotado recomenda duas ou 

três dilatações de 1 a 2 minutos cada17,21,29. 

 

Medida do gradiente de pressão 

O gradiente de pressão superior a 5 mmHg, medido proximal e 

distalmente ao local da EVP, foi descrito como dado indireto de estenose 

hemodinamicamente significativa, contribuindo para a indicação do 

tratamento percutâneo38. Outros autores, contudo, indicam o valor acima de 

3 mmHg como sendo anormal36. Além da falta de consenso quanto ao valor 
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considerado normal, a medida do gradiente de pressão possui baixas 

especificidade e sensibilidade, ficando restrita aos casos em que a 

portografia foi inconcludente em diagnosticar ou afastar a EVP29,30,36. Além 

disso, os dados, quando obtidos, devem ser analisados em conjunto com 

outras informações sugestivas de EVP, como circulação colateral, fluxo 

hepatofugal, esplenomegalia e/ou varizes gastroesofágicas21. 

 

Anticoagulação e antiagregação 

A anticoagulação pode prevenir a formação de trombos e aumentar os 

índices de sucesso terapêutico da ATP da EVP. No entanto, não existe 

consenso sobre qual é o melhor protocolo. Kawano et al.17 sugerem que a 

anticoagulação iniciada no intraoperatório e se estendendo até o décimo 

quarto dia reduz o número de reintervenções para o tratamento de recidiva 

da EVP. Alguns grupos adotam o uso de antiagregantes plaquetários (ácido 

acetilsalicílico ou dipiridamol) apenas no pós-operatório e nenhuma 

medicação anticoagulante no intraoperatório31,35. Enquanto outros, utilizam 

heparina de baixo peso molecular antes da ATP, continuando seu uso por 4 

a 5 dias em associação aos antagonistas de vitamina K e ácido 

acetilsalicílico por 15 dias a 3 meses17,39. Atualmente, não existe estudo 

algum com desenho adequado para responder qual seria o melhor esquema 

de anticoagulação e antiagregação no tratamento percutâneo das 

complicações do sistema porta. Todos os trabalhos que abordam o tema se 

baseiam na extrapolação de dados a partir de estudos envolvendo a 

circulação venosa não portal20,21,30,34,39. 
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Fatores de risco para o desenvolvimento de EVP 

Alguns autores vêm tentando identificar a presença de fatores de risco 

para o desenvolvimento de EVP após TH. Baixos peso e idade, pequenas 

unidades anatômicas transplantadas como segmento lateral esquerdo, AVB 

como indicação de TH e uso de enxertos na anastomose da VP são 

apontados como fatores de pior prognóstico7,10,14,15,17,21. No entanto, apesar 

de haver relatos de tendência associativa14,10,21, em nenhum trabalho foi 

possível correlacionar alguma variável com o risco de desenvolver EVP com 

p < 0,05 7,10,14,15,17,21. 

 

Lacuna científica 

Dependendo da etiologia, seja por aterosclerose, inflamação, cicatriz 

ou trombo, as lesões vasculares possuem respostas terapêuticas distintas. A 

dificuldade em se reconhecer os reais fatores de risco para o seu 

desenvolvimento, a escolha da melhor técnica e as diferentes formas de 

evolução entre os pacientes submetidos a um mesmo protocolo refletem a 

complexidade das relações entre os diversos fatores associados ao seu 

tratamento. Esses fatos justificam e estimulam o desenvolvimento de novas 

pesquisas e o aprimoramento da abordagem terapêutica nas complicações 

vasculares do TH. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

Avaliar a resposta terapêutica do tratamento endovascular percutâneo 

da EVP após THc, a saber: 

1. TÉCNICA 

• Taxas de sucesso técnico imediato da ATP com balão e com 

stent. 

• Perviedade em longo prazo. 

 

2. RESOLUÇÃO DA DOENÇA 

• Taxa de sucesso clínico e/ou anatômico pela restauração do 

fluxo e recuperação do calibre vascular. 

 

3. SEGURANÇA 

• Complicações imediatas e tardias relacionadas ao método.  
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4 MÉTODOS 

 

 

Foram incluídas neste estudo quinze crianças portadoras de EVP do 

total de 254 THc (5,9%; 15/254) realizados no Serviço de Cirurgia Pediátrica 

do ICr entre agosto de 2000 e agosto de 2009. O tratamento desses 

pacientes foi realizado no Instituto de Radiologia (InRad) do HCFMUSP. O 

intervalo médio entre o transplante e a indicação do tratamento 

endovascular percutâneo foi de 8 meses (variando de 11 dias a 3 anos e 2 

meses) (Tabela 2). 

Os responsáveis legais pelas crianças foram informados sobre os 

benefícios, os resultados e as complicações do procedimento a ser realizado 

de acordo com o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo A). 

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do HCFMUSP, sob o 

protocolo n° 1262/09 (Anexo B). 
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Tabela 2. Dados demográficos, características do transplante hepático e do 
tratamento endovascular percutâneo da estenose da veia porta, organizados 
em ordem cronológica pela data da primeira angioplastia. 
 

N S Data 
do TH 

Indicação 
do TH 

Tipo do 
enxerto 

Data da 
ATP 

Idade* 
(anos) 

Peso* 
(kg) 

Número 
de ATP 

Material 
(calibre e tipo) 

1  M  21/08/00  AVB 
Cadáver 
II e III 

10/05/02  3,6  14,3  1  8 mm (balão) 

2†  F  01/06/01  AVB 
Cadáver 
II e III 

22/05/02  3,5  11,6  1  9 mm (balão) 

3  F  18/03/02  AVB 
Cadáver 

Lobo direito 
05/06/02  6,8  18,5  1  7 mm (balão) 

4†  M  09/03/02 
Síndrome 
de Allagile 

Cadáver 
II e III  

03/07/02 
11/09/02 

3,9  14,6  2 
8 mm (balão) 
9 mm (stent) 

5  F  14/01/02  AVB 
Cadáver 
II e III  

18/09/02  2,4  14,7  1  8 mm (balão) 

6  F  24/06/02  AVB 
Intervivo 
II e III 

25/09/02 
21/05/03 

2,4  9,5  2 
8 mm (balão) 
8 mm (stent) 

7  M  22/04/01  AVB 
Cadáver 
II, III e IV 

09/04/03  5,4  17,0  1  12 mm (balão) 

8  M  29/05/00 
Hepatite 
crônica 

Cadáver 
II, III e IV 

16/07/03  5,8  17,0  1  10 mm (balão) 

9†  M  29/01/03 
Fibrose 
hepática 
congênita 

Cadáver 
II e III 

16/07/03  3,1  11,0  1  10 mm (balão) 

10  F  07/02/04  AVB 
Intervivo 
II e III 

20/02/04 
10/03/04 

1,7  9,3  2 
8 mm (balão) 
9 mm (stent) 

11  F  13/08/04  AVB 
Cadáver 

Fígado inteiro 
08/09/04  10,1  27,6  1  10 mm (balão) 

12  M  06/12/04  AVB 
Intervivo 
II e III 

20/07/05  1,8  10,0  1** 
7 mm (balão) 
8 mm (stent) 

13  M  16/08/04  AVB 
Cadáver 
II, III e IV 

14/12/05  4,3  17,7  1  10 mm (balão) 

14  M  03/07/06  AVB 
Intervivo 
II e III 

13/02/07  1,7  10,1  1  6 mm (balão) 

15  F  20/08/06  AVB 
Cadáver 

Fígado inteiro 
03/04/07 
18/08/09 

10,9  26,7  2 
8 mm (balão) 
9 mm (stent) 

Legenda: S = sexo; M = masculino; F = feminino; TH = transplante hepático; 
AVB = atresia das vias biliares; ATP = angioplastia transluminal percutânea; 
† = óbito após 3,6 anos, 2,3 anos e 5,4 anos da primeira angioplastia, 
respectivamente; * idade e peso no dia da angioplastia; ** angioplastia por 
balão com estenose residual, sendo indicado implante de stent no mesmo 
tempo cirúrgico. 
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4.1 Critérios de inclusão e exclusão 
 
Critérios de inclusão 

• idade inferior a 12 anos; 

• ser portador(a) de EVP como complicação do TH confirmada por método 

de imagem; 

• ter sido submetido(a) ao TH no ICr; 

• paciente em condições clínicas estáveis para a realização do tratamento 

endovascular percutâneo da EVP; 

• assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Critérios de exclusão 

• distúrbio de coagulação sem possibilidade de tratamento; 

• histórico de reações graves e intratáveis ao contraste iodado; 

• indicação absoluta de intervenção cirúrgica hepática ou novo TH. 

 

4.2 Perfil dos pacientes transplantados 

4.2.1 Perfil demográfico (n = 15) 

• Idade 

Variou de 1 ano e 8 meses a 10 anos e 11 meses (média de 4,5 anos 

± 2,9 anos; mediana de 3,6 anos) - (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Idade das crianças submetidas ao tratamento endovascular 
percutâneo da estenose da veia porta após transplante hepático. 
 

 
 

 

• Sexo 

Sete pacientes eram do sexo feminino (46,7%; 7/15); e oito, do sexo 

masculino (53,3%; 8/15). 

 

• Peso 

Variou de 9,3 kg a 26,7 kg (média de 15,3 kg ± 5,7 kg; mediana de 

14,6 kg) - (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Faixa de peso das crianças submetidas ao tratamento 
endovascular percutâneo da estenose da veia porta após transplante 
hepático. 

 

 
 

 

4.2.2 Detalhes técnicos do transplante hepático 

• Tipo de doador e unidade anatômica utilizada 

Quatro pacientes (26,7%; 4/15) receberam o segmento lateral 

esquerdo de fígados de doadores vivos e onze receberam o enxerto 

de doadores cadáveres (73,3%; 11/15). Dentre os doadores falecidos, 

cinco foram com segmento lateral do lobo esquerdo (33,3%; 5/15), 

três com lobo hepático esquerdo (20%; 3/15), dois com fígado inteiro 

(13,3%; 2/15) e um com o lobo hepático direito (6,7%; 1/15) – (Gráfico 

3). 

 



 

A. T. MACHADO. Avaliação da resposta terapêutica do tratamento endovascular percutâneo da estenose da veia 
porta após transplante hepático em crianças. 
 

21

Gráfico 3. Tipos de doador e enxertos utilizados no grupo de crianças 
submetidas ao tratamento endovascular percutâneo da estenose da veia 
porta após transplante hepático. 
 

 
Legenda: II e III = segmento lateral do lobo hepático esquerdo; II a IV = lobo 
hepático esquerdo; V a VIII = lobo hepático direito. 
 

 

• Indicação 

A AVB foi a indicação mais frequente, observada em doze casos 

(80%; 12/15). As outras indicações foram síndrome de Alagille (6,7%; 

1/15), fibrose hepática congênita (6,7%; 1/15) e hepatite de causa 

indefinida (6,7%; 1/15). 

 

• Tipo de sutura 

As anastomoses da VP foram realizadas com ponto contínuo, 

utilizando fio de sutura Prolene 7-0 (Ethicon, Edimburgo, Reino 

Unido). Foram usadas dois tipos de reconstrução: término-terminal do 

ramo portal esquerdo do doador e ramo portal principal do receptor 

em 11 pacientes (73,33%; 11/15) e término-terminal entre os ramos 
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portais principais do doador e receptor nos 4 restantes (26,67%; 

4/15). 

 

• Diagnóstico da EVP 

O tratamento percutâneo foi indicado com base nos resultados da US 

em todos os casos. Em cinco crianças (33,3%; 5/15), a US 

diagnosticou a EVP com aumento da velocidade do fluxo portal; em 

oito (53,3%; 8/15), a EVP foi identificada, mas sem aumento da 

velocidade do fluxo portal; e em dois casos (13,3%; 2/15), foi 

observado apenas o aumento da velocidade do fluxo sem localizar a 

estenose - (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Alterações encontradas na avaliação ultrassonográfica da 
estenose de veia porta após transplante hepático em crianças. 
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• Apresentação clínica da EVP 

Dez pacientes desenvolveram alguma manifestação clínica de 

hipertensão portal (66,7%; 10/15): cinco apresentaram hemorragia 

digestiva (33,3%; 5/15); dois desenvolveram ascite (13,3%; 2/15); 

outros dois evoluíram com esplenomegalia e hiperesplenismo (13,3%; 

2/15); e um desenvolveu hidrotórax (6,7%; 1/15). Por outro lado, cinco 

crianças sem nenhum sinal ou sintoma de hipertensão portal tiveram 

o diagnóstico da EVP pela US.  - (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Apresentação clínica correlacionada à estenose de veia porta nas 
crianças envolvidas neste estudo. 

 

 
Legenda: HDA – hemorragia digestiva alta 
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4.3 Acompanhamento após o transplante 

Avaliação clínica, US e exames laboratoriais foram realizados 

diariamente na primeira semana após o transplante; semanalmente na 

segunda, terceira e quarta semanas; no terceiro mês; no sexto mês e, a 

partir de então, anualmente ou sempre que houvesse suspeita clínica de 

complicação vascular. 

Os exames de US foram feitos utilizando os equipamentos SSD 2000 

Multi-view® (Aloka – Japão), Logic 500® e Logic 7® (General Eletric, Estados 

Unidos da América do Norte – EUA), com transdutor convexo de 5,0 mHz. 

Os pacientes foram examinados em decúbito dorsal e lateral esquerdo, sem 

anestesia ou manobra de apneia. Analisou-se o calibre da VP ao nível da 

anastomose no eixo longitudinal, medindo-se a distância entre as paredes 

internas; as velocidades máximas de fluxo ao nível da anastomose (VP1) e 

no segmento pré-anastomótico (VP2); e a relação entre as velocidades 

portais (razão entre VP1 e VP2), de acordo com o protocolo do serviço de 

Radiologia do ICr. 

Exames clínicos e laboratoriais foram realizados a cada consulta com o 

objetivo de identificar esplenomegalia, hiperesplenismo, plaquetopenia, 

ascite, hidrotórax e hemorragia digestiva, atribuídos à hipertensão portal 

decorrente da EVP. A pesquisa de varizes gastroesofágicas foi realizada por 

endoscopia digestiva alta. 

Caso a US falhasse em fazer o diagnóstico diante de um caso clínico 

sugestivo de EVP, poderiam ser indicadas TC e/ou RM para identificar a 
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possível lesão. Se ainda persistisse a dúvida, o diagnóstico poderia ser feito 

pela portografia. 

 

4.4 Tratamento da EVP 

Preparo do paciente 

Como medidas preventivas à lesão renal induzida pelo meio de 

contaste iodado, foram realizadas hidratação oral nos dias que antecediam o 

tratamento endovascular e hidratação venosa com solução salina 0,9% (10 a 

15 ml/kg de peso) 12h antes do procedimento. Nos casos em que não foi 

possível prévia hidratação, a mesma foi realizada durante a intervenção. 

 

Técnica Anestésica 

Todos os pacientes foram submetidos a anestesia geral e 

monitorização com eletrocardiografia contínua, oximetria de pulso, pressão 

arterial não invasiva e capnografia. Após o término do procedimento, os 

pacientes foram encaminhados para a sala de recuperação pós-anestésica, 

onde permaneceram até terem condições de alta para a enfermaria do ICr. 

A ATP da EVP é um procedimento minimamente invasivo, classificado 

como “cirurgia limpa”. O uso de antibióticos em caráter profilático não está 

indicado em função do baixo índice de infecção associado ao procedimento 

e da ausência de evidências científicas que o justifique20-21,28-33. 
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Tratamento endovascular percutâneo 

O diagnóstico de EVP foi confirmado pela portografia, utilizando-se 

pelo menos duas incidências, dentre elas, pósteroanterior, perfil, oblíqua 

direita e oblíqua esquerda, com o objetivo de detectar estreitamentos, 

circulação colateral e sentido do fluxo portal (hepatopetal ou hepatofugal). 

A técnica radiográfica padrão para abdome frontal empregada foi 

baseada na recomendação do fabricante. Utilizou-se foco fino, de 45 a 100 

kV e tempo de exposição de 160 mA no aparelho modelo DVI (Philips, 

Holanda); e abdome “frontal kidney”, com 75 kV e 20 mA no aparelho 

modelo Integris Allura 15 (GE, EUA). 

Foram adotados sistemas de proteção individual como aventais, óculos 

e protetores cervicais de chumbo. Sempre que possível, recorreu-se à 

colimação e/ou à utilização de filtros laterais, com o objetivo de minimizar a 

exposição à radiação para a equipe e o paciente. 

O tratamento endovascular foi realizado por, no mínimo, dois médicos 

radiologistas intervencionistas devidamente capacitados e titulados, 

utilizando uma sala de intervencionismo apropriada para a realização do 

procedimento. O protocolo técnico foi seguido em todos os casos. Além 

disso, comunicação direta foi mantida com a equipe cirúrgica pediátrica para 

o caso de eventuais intercorrências com necessidade de tratamento 

cirúrgico, assim como diante de dúvidas diagnósticas e/ou terapêuticas. 

Segue a descrição da técnica do tratamento transparietohepático: 

• Antissepsia com solução de polivinilpirrolidona (Betadine®, Meda 

Pharma, Portugal) ou com degermante antisséptico à base de gluconato 
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de clorexidina a 2% (Chlorohex®, Johnson & Johnson, Reino Unido) da 

área tóraco-abdominal, para o acesso transparietohepático dos ramos 

portais periféricos; e da região inguinal bilateral, para o acesso arterial 

diagnóstico. 

• Infiltração de cloridrato de xilocaína a 2% (União Química, São Paulo) 

sem vasoconstritor na dose de 0,1 g/kg de peso nos locais de punção 

que incluem pele, tecido celular subcutâneo e estruturas profundas, com 

o cuidado de se evitar a injeção intravascular inadvertida do anestésico. 

Nos casos de fígado inteiro, o acesso foi feito pelo lado direito por 

punção do ramo portal periférico ao nível do rebordo costal entre o nono 

e o décimo espaços intercostais ou em região subcostal ao nível da linha 

hemiclavicular direita. Já nos casos de fígado reduzido, o acesso foi feito 

pelo lado esquerdo na região subxifoídea anterior esquerda, ao nível da 

fúrcula esternal. Quanto ao acesso arterial, puncionou-se pela técnica de 

Seldinger a artéria femoral comum direita ou esquerda, indistintamente, 

ao nível da cabeça femoral identificada por palpação do pulso arterial e 

fluoroscopia. 

• Portografia indireta: cateterismo seletivo da artéria mesentérica superior 

ou artéria esplênica, seguido de injeção de contraste iodado (dose de 10 

a 15 ml). Na fase tardia da angiografia, pode-se observar a opacificação 

do sistema porta pelo contraste proveniente da veia mesentérica superior 

ou esplênica. Este procedimento teve como objetivo confirmar o 

diagnóstico de EVP, além de fornecer referências anatômicas relevantes 

para seu cateterismo. 
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• Cateterismo do ramo portal periférico: punção percutânea de ramo portal 

intra-hepático com agulha de Chiba 22 G e injeção de 5 a 10 ml de 

contraste iodado não iônico diluído a 50% em solução salina a 0,9% 

(Figura 5). 

 
Figura 5. Fluoroscopia do abdome com as estruturas ósseas, o fígado na 
região subdiafragmática direita (linha tracejada) e imagens hipodensas 
compatíveis com ar no trato digestório (*) como referências no auxílio da 
punção do ramo portal intra-hepático. 
 

 
 

• Introdução de fioguia metálico de 0,014 ou 0,018 polegadas no interior do 

ramo portal periférico em direção ao tronco da VP, com posicionamento 

de sistema triaxial do conjunto para punção percutânea biliar “Neff 

Percutaneous Access Set” – NPAS100® (Cook Inc, EUA), composto por 

cânula metálica com mandril removível, dilatador e cateter externo 6 F, 

com marca radiopaca em sua extremidade. Em seguida, foi realizada 
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portografia direta com 5 ml de contraste iodado não iônico, confirmando o 

acesso ao sistema porta (Figura 6). 

 

Figura 6. Angiografia com subtração digital de criança com fígado 
transplantado, identificando ramos portais intra-hepáticos. O acesso foi feito 
por punção do ramo portal periférico no segmento hepático II (seta). 

 

 
 

• Anticoagulação: instantes antes de se realizar a ATP, administrou-se 

heparina não fracionada na dose de 75 UI/kg. Durante a internação 

hospitalar, sua dose foi ajustada para manter o tempo de tromboplastina 

parcialmente ativado de 1,5 a 2 vezes maior que o valor de referência. 

• Transposição da estenose com fioguia hidrofílico de 0,035 polegadas e 

150 cm de extensão. Por vezes, devido à angulação dos ramos portais, 

foi necessário o uso concomitante de cateter cobra II ou vertebral, 4 ou 5 

F (Cordis® - Jonhson & Jonhson, EUA), auxiliando na orientação do 

fioguia, dando-lhe sustentação e permitindo a transposição da lesão. 
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• Portografia diagnóstica com o objetivo de identificar o local da estenose, 

o sentido do fluxo e a presença de circulação colateral (Figura 7). 

 

Figura 7. Angiografia com subtração digital por acesso direto à veia porta em 
incidência posteroanterior identificando estenose na anastomose da veia 
porta e circulação colateral periesofágica com volumosas varizes 
gastroesofágicas (setas pretas) drenando para o sistema ázigos. 
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• Tomadas as medidas da extensão e do calibre da VP, antes e após a 

estenose, por meio de programa integrado ao angiógrafo com o objetivo 

de escolher o material mais adequado para o tratamento da lesão. 

Recomenda-se que o diâmetro do balão ou stent utilizados seja de 10% 

a 25% maior que o calibre estimado do vaso sadio menos calibroso 

próximo à estenose21 (Figura 8). 

 
Figura 8. Portografia com medida da extensão da estenose da veia porta (1) 
e do menor diâmetro do segmento sadio de veia próximo à lesão (2). 
 

 
 

• Sobre o fioguia, foram posicionados os balões de angioplastia 

semicomplacentes (Ultra-thin, Boston Scientific, EUA) com diâmetros 

variando de 6 a 12 mm e extensões de 20 a 40 mm, de acordo com o 

diâmetro do segmento normal da VP adjacente à estenose. 
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• A ATP da estenose com balão foi feita até sua insuflação completa com 

seringa de angioplastia (Indeflator Plus 20, Advanced Cardiovascular 

System, Inc, EUA). A lesão foi dilatada duas vezes, mantendo-se o balão 

insuflado por cerca de 2 minutos, sempre respeitando a orientação do 

fabricante quanto às pressões nominal e de ruptura do balão. 

• Implante de stent expansível por balão (Palmaz, Cordis, EUA), indicado 

para casos de persistência da estenose após ATP com balão 

caracterizada por estenose residual maior que 30% e/ou gradiente 

pressórico maior que 5 mmHg, medido antes e depois da EVP (Figura 9). 

 

Figura 9. À esquerda: angioplastia com balão de estenose de veia porta 
demonstrando a dilatação da lesão (sinal da ampulheta no balão; seta). À 
direita: estenose residual com falha de enchimento (trombo) após dilatação 
com balão (linha tracejada). 
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• Angiografia final de controle, com injeção de cerca de 5 a 10 ml de 

contraste iodado, para avaliação do resultado do tratamento e para 

afastar potenciais complicações como ruptura, dissecção ou migração do 

stent. 

• Retirada parcial do introdutor do acesso transparietohepático o suficiente 

para que sua extremidade distal saísse da luz do ramo portal periférico, 

mas mantida dentro do parênquima hepático. Em seguida, oclusão do 

trajeto percutâneo com coágulo autólogo injetado pelo introdutor, com o 

objetivo de hemostasia. O introdutor foi mantido nessa posição até que 

não houvesse refluxo, o que durou cerca de 20 minutos, e então 

removido. O local da punção foi coberto por curativo compressivo com 

gaze. 

• Retirada completa do introdutor do acesso arterial e compressão manual 

do local da punção por cerca de 15 a 20 minutos. Ao término desse 

processo, avaliou-se novamente os pulsos e a perfusão distal do membro 

puncionado. 

• O paciente foi mantido em repouso por mais 6 horas, sob vigilância dos 

parâmetros clínicos. 

 

4.5 Seguimento 

Cada paciente foi avaliado clinicamente por meio de exames 

laboratoriais e US antes da alta hospitalar e, posteriormente, nos 1o, 3o e 6o 

meses após a ATP. Passado esse período, anualmente, por tempo 
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indefinido, seguindo-se os diferentes protocolos de acompanhamento após o 

TH. 

As reinternações, quando necessárias, foram feitas por ocasião de 

recidivas clínicas secundárias à hipertensão portal, achados sugestivos de 

alterações anatômicas pelos métodos de imagem e/ou alterações 

laboratoriais e de comum acordo com a equipe cirúrgica. Nos casos de 

recidiva da EVP, o protocolo de ATP era reiniciado, utilizando-se, dessa vez, 

stent metálico expansível por balão em substituição aos balões. 

 

4.6 Coleta e organização de dados 

Os prontuários dos pacientes incluídos no estudo foram examinados 

com a finalidade de coletar dados sobre o TH. Foram analisados sexo, 

idade, peso, data do TH, indicação do TH, tipo de doador, unidade 

anatômica utilizada e tipo de anastomose portal. 

Com relação ao tratamento percutâneo, analisou-se a indicação, o 

intervalo de tempo entre o TH e o diagnóstico de EVP e suas características 

angiográficas. 

Os aspectos evolutivos foram avaliados pelo tempo sem necessidade 

de nova intervenção em conjunto com a condição clínica, por métodos de 

imagem e pelos exames laboratoriais nos últimos controles. 

 

4.7 Complicações 

Com o objetivo de estimar a segurança do procedimento percutâneo, 

as complicações foram avaliadas conforme o número e o tipo, de acordo 
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com a classificação proposta por Clavien e Dindo et al.40. Foram divididas 

em: 

• Grau I 

Correspondem às alterações do curso pós-operatório ideal, sem risco de 

morte, sem incapacidades definitivas secundárias à complicação e sem a 

necessidade de tratamento farmacológico, cirúrgico, endoscópico ou 

radiológico. O tratamento envolve repouso no leito, mas não interfere no 

tempo de hospitalização. São exemplos dessas alterações, alergia leve 

ao contraste iodado, hematoma estável ou em regressão, trombose de 

ramo portal periférico e pseudoaneurisma de colo pequeno (menor que 2 

cm) do sítio de punção do acesso arterial. 

• Grau II 

Como no Grau I, as complicações correspondem a alterações do curso 

pós-operatório ideal, sem risco de morte e sem incapacidades definitivas 

secundárias à complicação. No entanto, há necessidade de tratamento 

medicamentoso. Dor leve ou moderada nos sítios de punção, queda do 

hematócrito sem repercussão hemodinâmica, insuficiência renal 

transitória e alergia moderada ao contraste iodado são alguns exemplos. 

• Grau III 

Abrangem incapacidades residuais ou sequelas, por exemplo, trombose 

de vasos calibrosos, fístulas envolvendo estruturas intra-hepáticas, 

pseudoaneurisma com colo maior que 2 cm e dor intensa e crônica por 

lesão de nervos intercostais, com a necessidade de tratamento cirúrgico, 

endoscópico ou radiológico. 
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• Grau IV 

Complicações com risco de morte, necessitando de cuidados intensivos. 

Podem envolver um ou mais órgãos. Fazem parte dessa categoria: 

insuficiência renal aguda com necessidade de diálise, falência hepática, 

hemorragia com choque hipovolêmico, sepse e isquemia mesentérica. 

• Grau V 

Morte como consequência das complicações. 

 

4.8 Avaliação do resultado 

A resposta do tratamento percutâneo da EVP foi avaliada pelo sucesso 

técnico, pela resolução da doença e pela segurança, a saber:  

• Sucesso técnico 

Êxito em realizar o procedimento proposto pela resolução total da EVP 

ou com estenose residual menor que 30% e/ou gradiente pressórico 

menor que 5 mmHg, medido antes e depois da EVP (sucesso técnico 

imediato); e pelo intervalo de tempo entre a ATP e a recidiva da EVP 

com necessidade de nova reintervenção, medido pelo índice de 

perviedade (sucesso técnico tardio). Este, por sua vez, pode ser dividido 

em perviedade primária, que consiste no intervalo entre o tratamento 

inicial e o desenvolvimento de qualquer complicação envolvendo a VP; e 

perviedade primária assistida, definida pelo intervalo de tempo entre o 

tratamento inicial e o desenvolvimento de obstrução completa à 

passagem do fluxo pela VP41. 
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• Resolução da doença 

Resolução do quadro clínico e/ou anatômico pela restauração do fluxo e 

recuperação do calibre vascular. 

• Segurança 

Baixo percentual de complicações, sem sequelas ou óbitos relacionados 

ao procedimento. 

 

4.9 Análise estatística 

Todas as variáveis foram analisadas de forma descritiva, utilizando-se 

média, mediana, desvio-padrão e porcentagem.  

Na comparação entre os grupos que desenvolveram recidiva da EVP 

com aqueles sem recidiva da lesão, o valor de p foi dado pelo Teste Exato 

de Fisher – Unicaudal (One Sided Test) para analisar se houve diferença 

nas variáveis sexo, idade (≤ 4 anos versus > 4 anos), peso (≤ 10 kg versus > 

10 kg), unidade anatômica transplantada (lobo hepático esquerdo versus 

fígado inteiro ou lobo hepático direito) e indicação de TH (AVB versus outras 

causas). Nessas análises, foi considerado o erro alfa tipo I de 0,05 para 

avaliar se houve diferença estatística entre os grupos. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Uma única sessão de ATP com balão foi o suficiente para tratar com 

sucesso dez crianças (66,7%; 10/15). Em outro paciente (paciente 12), a 

portografia de controle evidenciou estenose residual de 60% logo após a 

ATP com balão de 7 mm de diâmetro, tendo sido indicado implante de stent 

expansível por balão de 8 x 39 mm. 

Em outras quatro crianças (28,6%; 4/14), houve a necessidade de 

reintervenção com implante de stent indicado por recidiva clínica da 

hipertensão portal, caracterizada por hemorragia digestiva, ascite e 

hiperesplenismo. Todos os casos foram confirmados pela US depois de 19 

dias, 2 meses, 8 meses e 2,3 anos após a primeira intervenção com balão 

(pacientes 10, 4, 6 e 15, respectivamente). 

Houve sucesso técnico imediato em catorze das quinze ATP com balão 

(93,3%; 14/15) e em todos os cinco casos tratados por ATP com stent 

(100%; 5/5) (Figura 10).  
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Figura 10. Fluxograma do tratamento por angioplastia transluminal 
percutânea (ATP), com balão ou com stent, das estenoses de veia porta 
(EVP) após transplante hepático em crianças (TH). 
 
 

 

 

 

A taxa de perviedade primária foi de 73,3% (11/15) para todos os 

pacientes tratados por meio de uma única sessão de ATP, 

independentemente de ter sido utilizado balão ou stent. Já a taxa de 

perviedade primária assistida, dada pela reintervenção precoce nos quatro 

casos que apresentaram re-estenose da VP antes de sua obstrução 

somados aos onze casos já tratados com sucesso, foi de 100% (15/15). Não 

houve caso de obstrução da VP nesta casuística (Figura 11). 
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Figura 11. Portografia direta realizada antes e depois da angioplastia com 
balão de estenose da veia porta, avaliando a resposta do tratamento. À 
esquerda, observa-se estenose da veia porta com sinais indiretos de 
hipertensão portal caracterizada por varizes gastroesofágicas (setas pretas) 
e opacificação tardia da veia ázigos. À direita, nota-se restauração do calibre 
da veia porta e desaparecimento da circulação colateral. 
 

 
 

O tempo de seguimento variou de 2 anos e 3 meses a 10 anos e 2 

meses (média de 7,4 anos ± 2,6 anos; mediana de 7,9 anos). O tempo de 

seguimento do grupo submetido somente à ATP com balão variou de 3 anos 

e 8 meses a 10 anos e 2 meses (média de 7,7 anos ± 2,3 anos; mediana de 

8 anos). O tempo de seguimento do grupo submetido à ATP com stent 

variou de 2 anos e 3 meses a 9 anos e 11 meses (média de 6,5 anos ± 4,1 

anos; mediana de 6,9 anos). O calibre dos balões de ATP variou de 6 mm a 

12 mm de diâmetro (Tabela 2). 

Com relação às complicações, um paciente apresentou trombose tardia 

do ramo portal do segmento II (Grau I), diagnosticada quando da 
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necessidade de reintervenção por re-estenose. Não houve repercussão 

clínica ou necessidade de qualquer tratamento específico (6,7%; 1/15) 

(Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Complicações do tratamento percutâneo de acordo com a 
classificação proposta por Clavien e Dindo et al.40 
 

 



 

A. T. MACHADO. Avaliação da resposta terapêutica do tratamento endovascular percutâneo da estenose da veia 
porta após transplante hepático em crianças. 
 

42

Após a ATP, houve perda de seguimento de três pacientes por 

falecimentos não relacionados ao procedimento. Um aos 3,7 anos por 

rejeição crônica (paciente 2); outro aos 2 anos por causa desconhecida 

(paciente 4); e o terceiro, aos 5,4 anos por pneumonia (paciente 9). Todos 

mantiveram-se sem sinais ou sintomas de hipertensão portal e com a VP 

pérvia à US até o último controle. Os demais encontravam-se sem sinais 

clínicos, laboratoriais ou radiológicos de recidiva de EVP até o último 

controle. 

As variáveis analisadas – sexo (masculino versus feminino; p = 0,18), 

idade (≤ 4 anos versus > 4 anos; p = 0,06), peso (≤ 10 kg versus > 10 kg; p = 

0,08), unidade anatômica transplantada (lobo hepático esquerdo versus 

fígado inteiro ou lobo hepático direito; p = 0,77) e indicação de TH (AVB 

versus outras causas; p = 0,77) – não apresentaram diferença estatística (p 

≤ 0,05) entre os grupos com e sem recidiva da EVP nesta amostra de 

pacientes (Tabela 3). 
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Tabela 3. Análise de diferentes variáveis e o risco de desenvolver 

recidiva da estenose de veia porta após a primeira sessão de angioplastia. O 

valor de p foi dado pelo Teste Exato de Fisher – Unicaudal (One Sided Test). 

 

Variável 
Com recidiva 
da estenose 

Sem recidiva 
da estenose 

P 

1. Gênero   0,23 

Masculino 1 7  

Feminino 3 4  

2. Idade   0,09 

≤ 4 anos 4 5  

> 4anos 0 6  

3. Peso   0,15 

≤ 10 kg 2 1  

> 10 kg 2 10  

4. Unidade transplantada 0,64 

Lobo esquerdo 3 9  

Outras 1 2  

5. Indicação do transplante 0,64 

AVB 3 9  

Outras causas 1 2  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A EVP é a terceira complicação vascular mais frequente do TH, cuja 

incidência varia de 0,5% a 9%5,11,17,27,30. Entre 2000 e 2009, o grupo de 

transplante pediátrico do ICr apresentou incidência de EVP de 5,9%. Ao 

nosso ver, essa variação é atribuída ao fato dos estudos disponíveis na 

literatura apresentarem pequenas casuístas e, muitas vezes, incluírem 

séries mistas com adultos e crianças8,9,12,13,18. A EVP é mais comum em 

crianças, podendo ser justificada pelo pequeno calibre da VP, diferença de 

calibre entre os diâmetros das veias do doador e receptor e pela hipoplasia 

da VP nos casos de AVB (76% nos primeiros 2 anos)5,8,11,17,21. Ela tem sido 

mais observada nos casos de transplantes intervivos com lobo esquerdo 

reduzido em decorrência da maior dificuldade técnica pela pequena 

extensão do segmento de veia usado na confecção da anastomose11,31. 

Neste estudo, a AVB foi responsável por 80% (12/15) das indicações de TH 

e 60% (9/15) dos TH foram realizados com lobo hepático esquerdo reduzido. 

Outro potencial fator de risco para EVP é o aumento da tensão na linha 

de sutura em consequência de um enxerto vascular curto na VP, da 

movimentação do fígado pela falta de aderência e/ou pela torção vascular 

decorrente da hipertrofia do fígado com o desenvolvimento da criança5,6. A 

interposição de uma prótese vascular ou enxerto venoso entre a VP do 

receptor e a do doador contribui para reduzir a tensão da anastomose.5,6,19,23 
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Entretanto, a realização de duas anastomoses pode aumentar o risco de 

estenose ou trombose portal6,23. 

As complicações vasculares inferiores a 30 dias estão associadas às 

questões técnicas do TH, como desproporção do calibre dos vasos entre 

receptor e doador, uso de estruturas provenientes de doadores com idade 

avançada, sutura contínua com fio inabsorvível, tensão na anastomose, 

lesão endotelial por clampeamento e movimentação do enxerto sobre a linha 

de sutura6,11,12,28,38. Neste estudo, cinco crianças (5/15; 33,3%) 

apresentaram EVP em menos de 30 dias. Quatro delas desenvolveram 

estenose entre a terceira e a quarta semana após o TH, e a outra, no 

décimo dia após a cirurgia. Este último caso se refere à criança com 1 ano e 

8 meses e com 9 kg que recebeu o segmento lateral esquerdo a partir de 

doador vivo (paciente 14). Dezenove dias depois da ATP com balão, 

indicou-se nova ATP com implante de stent por persistência de hemorragia 

digestiva e da EVP identificada pela US. Após a segunda intervenção, ela 

evoluiu com melhora clínica e desaparecimento da lesão na VP, que se 

manteve pérvia até o último controle. As possíveis causas da falha do 

tratamento endovascular percutâneo, nesse caso, podem estar relacionadas 

ao uso exclusivo do balão em uma lesão resistente à força extrínseca 

temporária. Acreditamos que, diante dessas circunstâncias, o uso do stent 

metálico pode trazer melhores resultados, pois ele tem maior resistência às 

forças concêntricas extrínsecas junto à anastomose portal. Além disso, não 

se pode afastar a possibilidade de subdilatação do vaso tratado no momento 

da ATP com balão. 
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Outro caso possivelmente decorrente de subdilatação da EVP envolve 

um paciente que desenvolveu EVP 2 meses depois da ATP com balão. Após 

análise retrospectiva do caso, observou-se que a lesão inicial poderia ter 

sido tratada por meio da ATP com balão de calibre maior ou, até mesmo, 

pelo implante de stent, já que as imagens demonstravam estenose residual 

de 25% a 30%, limítrofe para indicação do stent.  Algumas condutas podem 

ser adotadas para evitar essa subavaliação do grau de estenose, como a 

medida do gradiente de pressão translesão, o uso de diferentes incidências 

e emprego de catéteres centimetrados com marcas radiopacas15,20,33,38. Os 

outros dois casos de re-estenose (8 meses e 28 meses após ATP com 

balão) são compatíveis com o crescimento exagerado do endotélio 

estimulado pela presença do stent (hiperplasia intimal). Nenhuma das cinco 

crianças tratadas com stent apresentava sinal algum de hipertensão portal 

ou recidiva da estenose à US até a última avaliação de controle. 

Um dos desafios da investigação do paciente submetido ao TH é 

determinar quais dados clínicos, anatômicos por imagem ou laboratoriais 

permitiriam orientar a indicação de um procedimento invasivo e não isento 

de riscos, como a ATP da EVP. Ascite, esplenomegalia, hiperesplenismo, 

varizes gastroesofágicas, hemorragia digestiva e/ou hidrotórax podem ser 

encontrados nesses pacientes e, por isso, devem ser investigados5,8,28. 

Cinco pacientes (33,3%; 5/15) se encontravam sem sinais ou sintomas de 

hipertensão portal e com exames laboratoriais dentro da normalidade no 

momento em que foi realizada a ATP, sendo esta indicada somente pelos 

achados da US. Tal situação reflete a falta de marcadores clínicos e 
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laboratoriais específicos para se fazer o diagnóstico de EVP. Por isso, 

destacamos a importância de se fazer o acompanhamento pela US10,21,24. 

A US é o método mais usado para o diagnóstico e o acompanhamento 

de pacientes submetidos ao TH4,41-43. Em nosso estudo, a US foi o principal 

método indicador de que havia lesão na VP. Observou-se EVP isolada 

(53,3%; 8/15), EVP com aumento do fluxo portal (33,3%; 5/15) ou somente 

pelo aumento da velocidade de fluxo (13,3%; 2/15). As taxas de 

sensibilidade da US na detecção da EVP variando entre 25% e 100% 

refletem sua dependência com a experiência do examinador e limitações 

técnicas, como alças intestinais sobrepostas no local da estenose, 

circulação colateral extensa, necrose parenquimatosa ou hipotensão 

sistêmica4,26,41-44. Os parâmetros avaliados pela US para o diagnóstico de 

EVP foram: a) calibre da anastomose inferior a 0,33 cm; b) velocidade maior 

que 128 cm/s na VP1; e c) a relação VP1/VP2 menor que 2,4. Tais 

parâmetros apresentaram sensibilidade e especificidade de: a) 93% e 

88,4%; b) 86% e 84%; e c) 79% e 86%, respectivamente4. 

Outros métodos de imagem não invasivos como TC ou RM, além de 

fornecerem informações sobre o grau de estenose e a extensão da lesão da 

VP, também realizam o estudo do restante do fígado e dos demais órgãos 

com melhor sensibilidade e especificidade que a US26,27,41,42. No entanto, 

utilizam meios de contraste que não são totalmente inócuos ao paciente, 

possuem custo superior, são menos disponíveis quando comparados à US e 

dependem de sedação ou anestesia geral para obter boa qualidade de 

imagem24,45. Por essa razão, TC e RM são normalmente indicadas quando 
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persistem dúvidas após a realização da US relativas ao diagnóstico ou ao 

planejamento terapêutico4,11,20-22 (Figura 13). 

A portografia indireta, obtida na fase portal da arteriografia mesentérica 

superior ou esplênica, pode revelar detalhes anatômicos da lesão portal, 

confirmar a perviedade dos ramos intra-hepáticos, constatar a presença e o 

sentido do fluxo portal e, em alguns casos, também pode identificar varizes 

gastroesofáficas30,31,37,46. Uma limitação deste exame é que ele pode induzir 

ao falso diagnóstico de ausência de estenose por baixa contrastação do 

lúmen vascular, interposição de alças ou pelo fato do fluxo hepatofugal não 

permitir a opacificação do local da lesão pelo desvio do fluxo21,45. 

O exame histopatológico do fígado realizado por meio de biópsia tem  

sido utilizado com frequencia no TH. Normalmente é feito pelo acesso 

transparietohepático, mas outros acessos como laparotomia, laparoscopia 

ou via transjugular também podem ser utilizados10. A avaliação 

histopatológica não costuma apresentar informações relevantes para o 

tratamento da EVP21,29,31. Apenas um paciente foi submetido à biópsia 

hepática, por suspeita de lesão biliar concomitante. Todavia, seu resultado 

foi inconcludente e não interferiu na indicação do tratamento da EVP.  

Nos casos de recidiva da EVP, recomenda-se evitar o uso repetitivo de 

dilatações por meio de balão (acima de três dilatações), com o objetivo de 

proteger a camada íntima da veia, e consequente hiperplasia21. Com base 

em experiência prévia nas lesões do efluxo venoso hepático, acreditamos 

que, diante do insucesso com o balão, o stent deva ser posicionado de 

forma a recobrir a estenose e o mínimo possível de segmento sadio da VP15. 
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Quanto menos lesão endotelial for provocada com as dilatações do balão, 

teoricamente, menor hiperplasia neointimal e redução do calibre vascular 

serão causados. Os resultados em longo prazo deste tratamento, 

especialmente na população pediátrica, são relevantes, já que a expectativa 

de vida desse grupo de pacientes tem sido superior à do grupo composto 

por adultos12,13,31. 

O protocolo deste estudo preconizou duas dilatações com tempo de 

insuflação do balão de dois minutos para a ATP com balão da EVP. 

Contudo, não existe consenso na literatura sobre qual é a melhor forma de 

tratamento, sendo nossa conduta embasada nos principais trabalhos que 

abordam o tema desta tese19,22,52,53. No entanto, independentemente do 

tempo, o balão deve ser insuflado o suficiente para se expandir por completo 

e vencer a resistência da EVP. Assim como o número de insuflações deve 

ser o menor possível com o fim de evitar lesão endotelial iatrogênica31. 

Quando se fala em intervenção pediátrica, uma das preocupações é o 

crescimento da criança em contraste com o diâmetro do stent implantado na 

VP, o que pode influenciar no desenvolvimento de futura estenose. Além 

disso, a presença da malha metálica do stent na luz vascular pode 

comprometer futura reanastomose. Por isso, muitos especialistas hesitam 

quanto ao implante de stents em crianças, apesar de outros o indicarem 

como tratamento primário da EVP30,31,41,42,45,51,63,64. Por outro lado, a força 

radial da malha metálica do stent permite manter a luz vascular pérvia diante 

de compressão extrínseca, fibrose, trombo ou hiperplasia da camada íntima 

naqueles casos em que não se obteve sucesso no tratamento com balão. A 
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escolha do diâmetro do stent é feita a partir do calibre do segmento vascular 

sadio adjacente à estenose, e sua estrutura de aço inoxidável é passível de 

redilatação com diâmetro até 20% superior ao seu diâmetro original, caso 

seja necessário33,51,63,64. Até o momento, este estudo representa o tempo de 

seguimento mais longo já descrito na literatura e não houve necessidade de 

aumento do calibre do stent ou complicação relacionada ao seu uso. 

Apesar da falta de consenso e escassa literatura sobre qual seria o 

limite da normalidade do gradiente de pressão medido na VP para afastar ou 

confirmar o diagnóstico de EVP, considera-se alterado o gradiente de 

pressão superior a 3-5 mmHg33,41,42,44. Vale ressaltar que somente o 

gradiente de pressão elevado, sem associação com as manifestações 

clínicas ou com os dados de imagem, não é suficiente para concluir o 

diagnóstico e indicar o tratamento percutâneo. Dados hemodinâmicos 

pressóricos devem ser correlacionados a outras informações, diretas ou 

indiretas, sugestivas de EVP30,33,62. Nesta casuística, a portografia trans-

hepática confirmou, com precisão, o local da EVP em todos os casos, não 

sendo necessário realizar a medida do gradiente de pressão em paciente 

algum. 

O elevado índice de 100% de perviedade primária assistida observado 

neste estudo em comparação com o tratamento endovascular de outras 

entidades, como a estenose de VH após TH, provavelmente possui 

correlação com poucas forças extrínsecas sobre a anastomose portal, 

pequeno risco de rotação da VP, anastomose portal normalmente feita com 

fator de crescimento e relativa facilidade técnica15,21. 
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Após a portografia final de controle – a técnica utilizada para a 

hemostasia do trajeto transparietohepático, nesse grupo de crianças 

recebendo anticoagulantes, utilizando apenas o sangue coagulado do 

próprio paciente (embolização com coágulo autólogo) – se mostrou eficiente 

e isenta de complicações. Ao contrário de alguns trabalhos que utilizam 

materiais para embolização como cola, mola e/ou esponja de gelatina 

absorvível (Gelfoam® Pfizer, Kalamazoo, EUA), o uso dessa técnica 

mostrou-se seguro, não aumentou o tempo de procedimento nem gerou 

custos adicionais31,44,65,66. 

Alguns especialistas com experiência no tratamento percutâneo das 

complicações vasculares correlacionadas ao THc realizam anticoagulação 

intraoperatória com heparina não fracionada na dose de 50 a 100 UI/kg e 

mantêm os pacientes por um prazo de 1 a 7 dias sem anticoagulante ou 

antiagregante plaquetário após este período43,51-53. Tal conduta é justificada 

pelos resultados semelhantes aos dos protocolos mais agressivos e pela 

vantagem de reduzir os riscos de sangramento30-33,56. Entretanto, não existe 

consenso sobre o melhor esquema de anticoagulação e antiagregação 

nesse perfil de pacientes submetidos à ATP de VP. O protocolo utilizado 

neste estudo incluiu a heparinização intraoperatória imediatamente antes da 

ATP na dose de 75 UI/kg, mantida durante a internação hospitalar. O tempo 

de tromboplastina parcialmente ativado foi mantido 1,5 a 2 vezes o valor de 

referência. Não foram observados sangramento nem trombose em criança 

alguma durante o período de acompanhamento desse estudo. 
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As complicações relacionadas ao tratamento percutâneo da EVP 

podem incluir hemobilia, hemoperitônio, hemotórax, perfuração de vísceras 

ocas, embolização de corpo estranho (como cateter, stent, fioguia, etc.), 

trombose portal e insuficiência renal ou alergia induzidas pelo contrate 

iodado30-32. Não houve complicações graves ou necessidade de 

procedimentos invasivos nesta casuística. A única complicação mais 

significativa relatada foi a trombose do ramo portal do segmento II, sem 

repercussão clínica e sem necessidade de alguma medida específica, que 

foi atribuída ao traumatismo da punção e sua cateterização para realização 

da ATP. O diagnóstico desta complicação foi feito quando da necessidade 

de reintervenção por re-estenose da VP. 

A ATP da EVP é um procedimento minimamente invasivo, classificado 

como “cirurgia limpa” e o uso de antibióticos em caráter profilático não está 

indicado em função da ausência de evidências científicas27,30-33. 

Em alguns casos, a EVP pode evoluir com trombose do tronco principal 

da VP, ocorrência que contraindicaria o tratamento percutâneo. Nesses 

casos, é possível realizar uma técnica combinada que consiste na 

cateterização de um ramo tributário da veia mesentérica superior ou inferior 

por mini-laparotomia, permitindo acessar a VP extra-hepática, realizar sua 

transposição com técnicas endovasculares e proceder sua recanalização 

com o implante de stent metálico. Ela também pode ser realizada com ou 

sem punção de ramo portal periférico pelo acesso 

transparietohepático48,56,62. A abordagem combinada tem demonstrado 

elevar o índice de recanalização na trombose de VP, ampliando o espectro 
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de ação, pelo melhor suporte e manipulação do fioguia62. Entretanto, 

associar a laparotomia ao tratamento endovascular percutâneo pode fazer 

com que os índices de morbimortalidade do procedimento aumentem. 

Todavia, esses índices ainda são inferiores ao risco da revascularização ou 

do retransplante48,62. 

Embora careçam de maior nível de evidência, algumas séries 

correlacionam a melhor ou pior resposta terapêutica das complicações 

vasculares após TH a variáveis como sexo, idade, unidade anatômica 

transplantada, peso, interposição de enxertos vasculares e indicação do 

TH10-14. Este trabalho não permitiu estabelecer a correlação entre as 

variáveis analisadas e o risco de desenvolver recidiva da EVP após a 

primeira sessão de ATP. Dentre tais variáveis, a idade ≤ 4 anos versus > 4 

anos apresentou o menor valor de p (0,09). Dados similares foram obtidos 

por Ueda M et al., mostrando maior risco de lesão de VP em crianças de 

baixo peso submetidas ao TH48. Essa dificuldade em determinar com clareza 

os fatores de risco com a possibilidade de desenvolver EVP pode ser 

explicada em função da baixa frequência da EVP como parte do conjunto de 

complicações do TH e pela dificuldade de se desenhar um estudo com 

grupos-controle21. Além disso, a coleta de dados das variáveis pré-

tratamento deste estudo pode ter alguma falha, pois elas são dependentes 

das informações retrospectivas obtidas nos prontuários, o que também limita 

seu poder de evidência cientifica. Por isso, estudos prospectivos e 

multicêntricos poderiam ser feitos para aumentar a casuística e melhorar o 

grau de recomendação dos achados deste trabalho. 
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A evolução da técnica cirúrgica por meio da microcirurgia e a melhoria 

na captação e conservação dos enxertos contribuem na redução da taxa de 

complicações, aperfeiçoando os resultados do TH6. E em um futuro próximo, 

o aprimoramento tecnológico com a utilização de stents biodegradáveis 

poderá permitir a substituição dos materiais atuais sem o inconveniente da 

presença de corpo estranho na luz vascular49.  

O conhecimento detalhado da técnica cirúrgica realizada no paciente 

transplantado é útil para se confirmar ou excluir a suspeita de complicações 

relacionadas ao TH, permitindo criar teorias do provável mecanismo de 

lesão e auxiliar na decisão da melhor estratégia terapêutica. Assim como a 

adequada integração multidisciplinar abrangendo especialidades médicas e 

paramédicas na condução dos pacientes dentro de programas de TH é 

fundamental para o sucesso do tratamento de suas complicações. 

Apesar das limitações deste trabalho dadas pela casuística 

relativamente pequena, pela baixa incidência da EVP na população 

estudada, pelo desenho retrospectivo com obtenção de dados em 

prontuários e pela dificuldade em se realizar grupo-controle, esta tese 

contribui para aprimorar a técnica percutânea por meio da descrição 

sistematizada de todo o protocolo, desde o diagnóstico da EVP até o 

controle após seu tratamento – informações úteis para os pacientes que 

sofrem desta comorbidade e para os centros especializados em THc. 



 

A. T. MACHADO. Avaliação da resposta terapêutica do tratamento endovascular percutâneo da estenose da veia 
porta após transplante hepático em crianças. 
 

55

7 CONCLUSÕES 

 

 

Com relação ao tratamento endovascular percutâneo da EVP após 

THc, conclui-se que: 

1. TÉCNICA 

• As taxas de sucesso técnico imediato da ATP com balão e da ATP 

com stent foram de 93,3% e 100%, respectivamente. 

• As taxas de perviedade primária e perviedade primária assistida 

foram de 73,3% e 100%, respectivamente, no tempo médio de 

seguimento de 7,4 anos. 

2. RESOLUÇÃO DA DOENÇA 

• A taxa de sucesso clínico avaliada pela melhora dos sinais e 

sintomas de hipertensão portal e/ou restauração do fluxo e calibre 

da VP pela US foi de 100%. 

3. SEGURANÇA 

• A ATP da EVP demonstrou ser um procedimento seguro, tendo 

havido somente uma complicação caracterizada por trombose do 

ramo portal intra-hepático (Grau I). 

• A presença do stent metálico não teve relação com o 

desenvolvimento de nenhuma intercorrência clínica durante o 

período deste estudo. 
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8 ANEXOS 
 

 

Anexo A. Termo de consentimento livre e esclarecido: 

_____________________________________________________________  

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

____________________________________________________________________  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ......................................... ...........................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ............................  SEXO :  M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ........................ 
ENDEREÇO: ........................................................................ ...................................  
BAIRRO: ..............................................  CIDADE  .................................. 
CEP: .............................................. ...... TELEFONE: DDD (......) .................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ..............................................................................................................................  
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................................................ ............... 
BAIRRO: ..............................................  CIDADE  .................................. 
CEP: .............................................. ...... TELEFONE: DDD (......) .................. 

___________________________________________________________________________________________  

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Avaliação da técnica e dos resultados do tratamento de lesões 
obstrutivas da veia porta após transplante hepático em crianças. 

2. PESQUISADOR : ALEXANDRE DE TARSO MACHADO 

CARGO/FUNÇÃO: MÉDICO  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS Nº 36.959 

UNIDADE DO HCFMUSP: INSTITUTO DE RADIOLOGIA (INRAD) – RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO x  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : PERÍODO DE DOIS ANOS 
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Anexo A (Continuação). Termo de consentimento livre e esclarecido: 
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Anexo A (Continuação). Termo de consentimento livre e esclarecido: 
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Anexo A (Concluído). Termo de consentimento livre e esclarecido: 
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Anexo B. Aprovação do projeto pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do HCFMUSP: 
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