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O Caso

Introdução
A trombose de veia porta é uma complicação muito comum na doença hepática avançada e crônica e está associada à alto risco de mortalidade da fila de transplante. Essa
situação também está relacionada à grande dificuldade técnica durante o transplante hepático e altas chances de trombose vascular pós-operatória. No passado, trombose de
veia porta era considerada contra-indicação para transplante hepático, visto o desafio técnico da restauração ideal do fluxo portal, assim como a alta taxa de morbidade e
mortalidade de pacientes.

O paciente em questão era do sexo masculino, branco, de 46 anos, e foi diagnosticado com cirrose criptogênica há 9 anos. Não havia outras comorbidades associadas. Por exames de
imagem pré-operatórios, foi diagnosticado trombose de veia portal grau III e hipertensão portal. O escore MELD pré-operatório foi de 20, sendo este paciente considerado Child B.

O transplante hepático foi realizado pela técnica de “Piggyback” e a veia cava retrohepática foi preservada. O enxerto ilíaco do doador foi usado para a implantação da veia porta, para
providenciar a conexão entre a veia mesentérica superior e a veia porta hepática com a rota transmesocólica. Entretanto, o enxerto ilíaco possuía muitos ramos e a sua ligadura resultou em

Entretanto, a melhora de técnicas operatórias tornou possível o transplante em alguns pacientes com esta complicação e, assim, permitindo a estes pacientes a possibilidade de
transplante. Atualmente, a literatura e estudos descrevem várias técnicas que podem ser utilizadas para a restauração da perfusão portal e a trombectomia e enxerto de ponte
venosa são os métodos mais utilizados. Mesmo com a alta prevalência de trombose de veia porta entre os pacientes com indicação de transplante hepático, o domínio completo
de técnicas vasculares é vital dentro da equipe de transplante.

Objetivo

estenose no enxerto, que foi percebido após a reperfusão do órgão.

Então, para corrigir o estreitamento da vascularização, o enxerto ilíaco foi corrigido com aproximadamente 20 mm da veia ilíaca do doador. A correção foi eficiente e o fluxo foi
reestabelecido de forma satisfatória. A técnica realizada é demonstrada pela figura 1.

Após procedimento cirúrgico com duração de 8 horas e 20 minutos, o paciente foi transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI), com melhora da hipertensão e fluxo portal nas
primeiras 24 horas e alta em 8 dias, assintomático. A angiotomografia vascular reconstruída pós-transplante é demonstrada na figura 2.

Este estudo irá apresentar a vivência dentro do hospital Angelina Caron (em Campina Grande do Sul, Paraná) com o uso de técnica vascular com retalho de ponte vascular da
veia mesentérica superior, como uma opção viável para trombose de veia porta em pacientes com doença hepática.

Figura 2. “Angiotomografia vascular reconstruída pós-transplante”.
Fonte: Os Autores

Figura 1. “Para corrigir o estreitamento da vascularização, o enxerto ilíaco foi corrigido com
aproximadamente 20 mm da veia ilíaca do doador.”
Fonte: Piper, Giulia W. (2020)

Discussão
Como descrito anteriormente, no passado, a trombose de veia porta (TVP) era considerada contraindicação absoluta de transplante hepático, por causa do desafio de restaurar
corretamente o fluxo portal. Entretanto, em 1985, Shaw e companheiros relataram seu primeiro sucesso em transplante hepático com TVP. Desde então, houve um grande progresso nas
técnicas cirúrgicas, cujas qual tornaram possíveis os transplantes em pacientes com essa complicação.

Em casos de oclusão total da veia porta ou restos fibróticos com transformação em trombos cavernosos, é pouco provável que a trombectomia será uma escolha eficiente para
restabelecer o fluxo portal no fígado transplantado.

Em casos de TVP grau III, a literatura demonstra várias técnicas descritas que podem restaurar a perfusão portal com sucesso. Por exemplo, pode ser usado uma anastomose préexistente. Shunt portossistêmico espontâneo de um vaso colateral maior, shunt esplenorenal, uso da veia mesentérica superior, veia coronária, veia gástrica esquerda e assim por diante.

O shunt venoso pode e não pode usar o enxerto vascular e o material escolhido aceita vasos como a veia ilíaca do doador, a veia jugular interna ou até um enxerto sintético. Porém, o
último está relacionado à um risco maior de trombose.

Conclusão
Como conclusão, a técnica descrita nesse trabalho se provou uma ótima abordagem para a revascularização portal em fígados
transplantados com trombose total de veia porta. Tal complicação é muito comum no transplante hepático e, portanto, é de extrema
importância o domínio de diferentes técnicas vasculares nas equipes de transplante.
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