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INTRODUÇÃO: 

Segundo a ABTO (Assocoação Brasileira de Transplantadores de Orgãos), no Brasil, de 2009 a 

2019 foram realizados, por ano, de 1.334 a 2.245 transplantes de fígado, em sua maioria, de doadores 

cadáveres. Apesar do número crescente desse procedimento, as complicações ainda fazem com que a 

sobrevida global, nos 3 primeiros anos após o transplante, seja 80%.  

            Contribuem para essa sobrevida as complicações de árvore biliar, que são o principal agravo 

após transplantes de fígado, principalmente quando intervivos, tendo uma incidência global que varia de 

10 a 15%. Dentre essas complicações, as mais comuns são o extravasamento biliar e as estenoses de 

ducto biliar, anastomóticas e não anastomóticas. Já as complicações menos frequentes são as 

disfunções do esfíncter de Oddi, compressões externas por cistos peribiliares, neuromas e linfomas. 

            Dessa forma, existem diversos fatores de risco para os desfechos citados acima, principalmente 

envolvendo a árvore biliar, sendo o principal as complicações de artéria hepática, porém, outros fatores 

são: tempos prolongados de isquemia quente e fria, idade avançada, enxertos de doadores cadáveres 

que sofreram morte cardíaca, uso de tubo T, vazamento de bile anterior, infecção por citomegalovírus e 

esteatose do enxerto. 

            Hoje, o principal tratamento para as complicações de árvore biliar, como estenose e 

estreitamento das vias biliares, se baseia em procedimentos invasivos, como a colangiopancreatografia 

retrógrada endoscópica (CPRE) e a colangiografia percutânea trans-hepática (CPT), que possuem uma 

taxa de sucesso de 80%. Porém, muitos dos fatores de risco para as complicações descritas são 

passíveis de medidas profiláticas, podendo haver, com essas medidas, uma diminuição dessas 

complicações que, quando já estabelecidas, necessitam de intervenções cirúrgicas. Sendo assim, é de 

extrema necessidade o domínio epidemiológico dos fatores de risco atrelados às complicações 

descritas, evitando-as, de modo que a profilaxia seja a base da qualidade de vida pós transplante 

             Dessa forma, por fim, é possível que, com a avaliação, análise e entendimento dos principais 

fatores de risco ligados ao desenvolvimento dessas complicações pós transplante, seja possível cursar 
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com tratamentos profiláticos que possam prevenir significativamente a ocorrência dessas. Pensando 

nisso, esse projeto tem como objetivo avaliar os fatores atrelados ao aparecimento dessas co-

morbidades pós transplante, buscando reduzir os mesmos, para que, de maneira profilática, haja uma 

menor incidência dessas complicações, evitando tratamentos cirúrgicos e novos transplantes. 

METODOLOGIA: 

Desenho do estudo: 

Estudo retrospectivo com análise de prontuários de pacientes e bases de dados do Grupo de 

Transplante de Fígado do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC-Unicamp) 

População e local do estudo: 

Foram analisados os dados de pacientes submetidos a transplante de fígado que tiveram no pós 

da intervenção cirúrgica complicações relacionadas a vias biliares. 

Critérios de elegibilidade: 

Foram incluídos no estudo os pacientes que preencherem os seguintes critérios: idade maior ou 

igual a 18 anos; atendimento no HC-Unicamp no período de 01 de dezembro de 2011 a 30 de junho de 

2021 por quadro clínico condizente com complicação de vias biliares por transplante de fígado. Sendo, 

por fim, analisados, no total, 521 pacientes transplantados e 119 pacientes com complicações de vias 

biliares. 

Análise estatística: 

 Realizamos a análise descritiva com apresentação de tabelas de frequência das variáveis 

categóricas, com valores de frequência absoluta (n) e relativa (%), bem como medidas de 

posição e dispersão-média, desvio padrão, valores mínimo e máximo e mediana, para as 

variáveis numéricas.  

 Para a comparação de proporções, foi utilizado o teste Qui-quadrado e o teste de Fisher, 

quando necessário.  

 No caso de comparação de medidas numéricas entre 2 grupos, foi utilizado o teste de 

Mann-Whitney.  

 Para avaliação de tendências lineares a longo prazo, utilizamos o teste de Cochran-

Armitage.  

 Para identificar fatores associados ao óbito, usamos a análise de regressão logística 

univariada e múltipla.  

 Para identificar fatores associados à sobrevida, foi utilizada a análise de regressão de 

Cox univariada e múltipla. 

 A análise de sobrevida atuarial foi realizada utilizando-se o método de Kaplan-Meier 

(1958) e o teste de Breslow.  

 O processo de seleção de variáveis utilizado foi o “stepwise”.  
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 Para determinação de valores de corte, utilizamos a curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic), que expressa a relação entre a sensibilidade e especificidade de um 

determinado teste.  

 O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%. 

 Os programas computacionais utilizado foram o SAS System for Windows (Statistical 

Analysis System), versão 9.4. SAS Institute Inc, 2002-2012, Cary, NC, USA e o SPSS for 

Windows, versão 16.0. SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA. 

RESULTADOS: 

Atendimento no HC-Unicamp do período de 01 de Dezembro de 2011 a 30 de junho de 2021 por 
quadro clínico condizente com complicações de vias biliares por transplante hepático: 

 Total de Transplantes: 521 pacientes  

 Total de Complicações de Vias Biliares: 119 pacientes  

Características dos Pacientes Submetidos a Transplante Hepático com Complicações Biliares 
de 2012 a 2022 (n = 119): 

 

 Número (porcentagem do todo) 
Idade 56(10.4%) (moda) 
Gênero masculino 76(63.86%) 
Gênero feminino  43(36.14%) 
IMC kg/m² 24,3(4.8%) (moda) 
HAS 39(32.77%) 
DM2 34(28.57%) 
Tabagismo 33(27.73%) 
MELD score elevado 26(21,84%) 
Child-Pugh A 26(21,84%) 
Child-Pugh B 28(23.53%) 
Child-Pugh C 65(54.63%) 
Indicação de transplante por cirrose por vírus 
da hepatite C 

68(57.5%) 

Indicação de transplante por carcinoma 
hepatocelular 

28(24.6%) 

Re-transplante 2(1.7%) 
 

Características Intra-Operatórias dos Pacientes Submetidos a Transplante Hepático com 
Complicações Biliares de 2012 a 2022(n = 119): 

 

  Número (porcentagem do todo) 
Tempo de cirurgia (Minutos) >256(78.4%) 
Transfusão de hemácias 5(4.2%)  
Tempo de isquemia fria em minutos >480(95.7%) 
Esteatose do implante 31(77.1%) 
Reconstrução arterial de uma anastomose 34(28,6%) 
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Reconstrução arterial de duas anastomoses 8(6.7%) 
Ductoplastia do Ducto biliar 22(18.8%) 
Derivação bilio-digestiva 4(3,36%) 

 

Características Pós-Operatórias dos Pacientes Submetidos a Transplante Hepático com 
Complicações Biliares de 2012 a 2022(n = 119): 

 

 Número (porcentagem do todo) 
Dias de UTI  6.7 (média) 
Disfunção do enxerto 35(29,4%) 
Estenose da anastomose biliar 82(68,9%) 
Estenose fora da anastomose 20(16,8%) 
Fistula biliar 17(14,2%) 
Trombose de artéria 27(22,6%) 
Com infecção por Citomegalovírus 25(21%) 
Sem infecção por Citomegalovírus 94(79%) 
CPRE 102(85,7%) 
Sucesso com uma CPRE   82(68.9%) 
Sucesso mais de uma CPRE   16(13,4%) 
Fracasso com CPRE 4(3,3%) 
Rejeição aguda 23(19.3%) 

 

Fatores de Risco dos Pacientes Submetidos a Transplante Hepático com Complicações Biliares 
em analise multivariada (n = 119): 

 OR CI 95% P 

Idade  1.004 0.972–1.033 0.906 

IMC >25 kg/m2 0.479 0.270–0.959 0.056 

Esteatose do Implante  0.875 0.509–1.856 0.932 

Ductoplastia intra-operatória  1.06 0.996–3.712 0.043 

Trombose de Artéria  2.76 1.162–6.233 0.021 

Infecção de CMV 0,579 0.574–1.686 0.058 

Rejeição Aguda  0,487 0.397–1.453 0.053 

MELD  3.967 2.281–12.054 <0.001 

Tempo de Isquemia Quente  1.963 1.192–4.920 0.015 

Tempo de Isquemia Fria  0,679 0.509–1.856 0.064 
 

Discussão: 

              Com os resultados obtidos, podemos afirmar que é promissor pensar em formas de aprimorar cuidados 
pré e pós operatórios, visando mudar variáveis que demonstraram grande importância no desfecho de 
complicações da árvore biliar nos pacientes analisados. Sendo assim, pode-se pensar em estudos estatísticos de 
maior dimensão e variáveis outras que possam nos levar ainda mais próximo da certeza de medidas clínicas que 
possam ser tomadas para evitar as complicações citadas. 
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Conclusão: 

              É possível, com os dados expostos, perceber que as variáveis mais importantes para o desenvolvimento 
de complicações da árvore biliar pós transplante hepático foram, em ordem de decrescente de importância: 
score MELD elevado, Trombose de artéria hepática, tempo de isquemia quente prolongado e ductoplastia intra-
operatória. Sendo assim, com esse estudo, podemos tanto estudar essas variáveis e buscar por aprimoração no 
controle dessas (diminuindo o risco de complicações biliares em pacientes transplantados), quanto podemos 
desenvolver estudos maiores, com um número maior de pacientes e de variáveis, bem como com variáveis mais 
específicas, para que possamos assim ter certeza dos fatores pré, intra e pós transplante que podem ser 
manipulados para que as chances de complicações diminuam cada vez mais. 
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