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Tópicos 

•  A Doação de Órgãos 
•  A Técnica de Captação 
•  O Transplante de Fígado e Rim 



A Doação de Órgãos 



Caso Clínico 

•  19 anos, acidente automobilístico 
•  Não responsivo no local do acidente 
•  P 120, PAS 70, respiração agônica 
•  Intubado no local, iniciado ressuscitação 
•  Transportado ao Pronto Socorro 



Caso Clínico 

•  Exame Físico  
– Cânula traqueal adequada 
– CPP livres com MV presente bilateral 

– PAS de 80 mm Hg, Pulso 120 bpm 
– Neuro - Pupila dilatada/fixa, não responsiva 

•  Exame Físico detalhado 
– Trauma na cabeça com fratura óssea 

– Abdome distendido 



Caso Clínico 

•  Solicitado ressuscitação volêmica / sangue 
•  SNG + cateter vesical 
•  Solicitado laboratório 
•  Raio X e Tomografia  

– Rx de tórax, pelve e coluna - normal 
– TAC de crânio - fratura aberta, edema cerebral 

importante, perda do espaço ventricular, 
hematoma subdural.  

– TAC de abdome - normal 



Morte Cerebral 

•  Morte Cerebral = Óbito em 100% 
•  Critérios Gerais 

– Funções cerebrais e tronco cerebral ausentes  
•  NÃO inclui os reflexos espinhais 

– Condição irreversível 



Morte Cerebral 

•  Guidelines 
–  Exame Neurológico detalhado 

•  Sem nenhuma droga sedativa 
•  Normotermia 

–  Exame neurológico confirmatório 6-12 horas depois 
–  Teste Confirmatório 

•  Teste da apnéia 
•  Cintilografia cerebral 
•  Angiotomografia de cranio 
•  Ecodoppler transcraniano 
•  Angiografia 



Morte Cerebral 

•  Declarar o óbito assim que a morte cerebral é 
confirmada 

•  Parada cardiorespiratória acontece geralmente 
dentro de 72 horas após morte cerebral 



MORTE  
CEREBRAL 

COMA 



Doação de Órgãos 

•  Consideração para a doação não pode interferir no 
tratamento do pacientes.  

•  A notificação de um potencial doador é obrigatória 
por lei.  

•  Todo paciente em suspeita de morte encefálica é um 
potencial doador até prova em contrário.  

•  Pacientes que acabam não podendo ser doador de 
órgãos, geralmente podem ser doadores de tecidos.  

•  Doador com coração batendo vs. Doador com o 
coração parado.  



Critérios para Doação 

•  Gerais   
–  Sem câncer, exceto pele 

e neurológico 
–  Sem infecção sistêmica 
–  Sem hepatite 
–  Sem Hx de sífilis e Tb 
–  Sem Hx de drogadição 

EV ? 
–  Sem período longo de 

assistolia 
–  Idade < 70 ? 

•  Específicos 
–  Sem hipertensão (R) 
–  Sem infecção urinária (R) 
–  Sem diabetes (P) 
–  Sem lesão pulmonar (P) 
–  ECG / ecocardio normal  (C) 
–  Sem infecção pulmonar (P) 
–  Função Hepática normal (F) 



Seleção de Doadores 

•  68 anos, feminino 
•  HMA 

– AVC hemorrágico, neoplasia SNC 
–  10 dias de UTI 
–  IRA 
– Dopamina 12 ug/kg/minuto 

•  Exames 
– Creat 4,1; Glicemia 230; TGO 82; TPG 104;  
– RNI 1,6; pH 7,28; amilase 120; Na 150; K 5,6. 



Seleção de Doadores 

•  HMP ? 
•  IMC ? 
•  Qual é a Hx do possível receptor ? 

AVALIAÇÃO EM CONJUNTO 



 DOADOR  RECEPTOR 
•  Como está o que vai receber o fígado? 
•  Receptor renal sem acesso para hemodiálise 
•  Listar ou não um paciente? 
•  Melhor momento para realizar o TX? 
•  Qual é o melhor órgão para um determinado 

paciente? 
•  Doadores de alto risco e marginais 



•  TODAS AS PESSOAS 
•  DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA 
•  AUTORIZAÇÃO DA FAMÍLIA 
•  MOMENTO EMOCIONAL DIFÍCIL 

Quem pode ser doador? 





Quem receberá o 
Transplante? 



Como é a lista de espera? 



COMPATIBILIDADE 
•  Sistema ABO – Tipo Sanguíneo 
•  Sistema HLA 
•  Morfológica 



FÍGADO 
•  Compatibilidade sanguínea 
•  O primeiro da lista é o mais grave 
•  Parâmetros objetivos - MELD 

– Creatinina, bilirrubina e RNI 
– O score varia de 6 a 40 

•  Independe da etiologia 
•  Situações especiais 



RIM e PÂNCREAS 
•  O primeiro da lista é o que está a mais tempo 

esperando 
•  Compatibilidade ABO e HLA 
•  Situações especiais – sem acesso para diálise 



A Captação de Órgãos 



Captação 
•  Um único doador 

– Coração 
– Fígado 
– Pulmão   
– Rim direito 
– Rim esquerdo 
– Pâncreas 
– Ossos 
– Córnea 
–  Intestino     



Captação 

•  Máximo de Tempo para Preservação 
– Coração/Pulmão   4-6 hs 
– Pâncreas    8-16 hs 
– Fígado     12- hs 
– Rins     24-36 hs 



Técnica de Captação 



Técnica Cirúrgica 

•  Tenha respeito 
•  Não esqueça de heparinizar 
•  Domínio da Anatomia 



Laparotomia 

•  Incisão xifo-púbica  
•  Incisão transversa ao nível 

da cicatriz umbilical 
•  Inspeção da cavidade 



Dissecção do Retroperitônio 
•  Soltar todo o colón direito e levantá-lo superiormente 
•  Visualizar veia gonadal, cava, veias renais 

V. Gonadal 

V. Renal Direita 
V. Renal Esquerda 



Aorta 

A. Mesentérica Inferior 

Dissecção da Aorta 



Dissecção da Artéria Mesentérica 
Superior 

•  Prosseguir dissecção 
superiormente pela face 
anterior da aorta 

•  Reconhecer a veia renal 
esquerda 

•  Reparar artéria 
mesentérica superior 

•  Reconhecer a veia 
mesentérica inferior junto 
ao ângulo de Treitz 



Aorta 

A. Mesentérica Superior 
V. Mesentéica Inferior 

V. Renal Esquerda 



Após o reparo da aorta 
 
 

Paciente instável 
 
 

Pode perfundir 



Veias Hepáticas Área Nua 

Falciforme 



Artéria Hepática 

Mais importante e delicada 



Artéria Hepática 



Aorta 

A. Hepática A. Esplênica 

A. Gástrica Esquerda 

V. Porta 

A. Gastroduodenal 



Artéria Hepática Esquerda 

•  Artéria Hepática Esquerda 
–  Dissecar a gástrica esquerda  
–  Ligar todos os ramos, 

isoladamente, que vão para o 
estômago 

–  Tracionar o estômago para fora, 
pode ajudar a identificação  



Artéria Hepática Direita 

•  Artéria Hepática Direita 
–  Posteriormente à veia porta  
–  Dissecar até junção com a. 

mesentérica 
–  Ligar todos os ramos 



Veia Porta e Colédoco 

•  Isolamento da veia 
porta 
–  Cuidado com artéria 

hepática direita 
acessória 

•  Isolamento e secção do 
colédoco 
–  Não desvascularizar 



Colédoco 

Veia Porta 



Colecistectomia 
•  Reparo do ducto cístico 
•  Ligar artéria cística passando fios 
•  Descolamento e retirada da vesícula biliar 



Mobilização do Fígado Direito 

•  Dissecar a veia cava 
•  Ligadura da veia suprarenal direita.   



V. Suprarenal 

V. Cava 



Esplenectomia 

•  Para o Crossmatch 



Heparinização 

•  300 unidades por quilo 
•  Melhor memorizar 30.000 unidades ou 6 ml. 
•  Cada ml tem 5.000 unidades 
•  Pedir para o anestesista avisar após 5 minutos 
•  Se esquecer de heparinizar, NÃO adianta rezar.  



Solução de Preservação 

•  Aorta 
–  Serão infundidos 4 litros de solução 

•  Veia Porta 
–  Serão infundidos 2 litros de solução 



Canulação  
Veia Mesentérica Inferior e Aorta 

Aorta 
– Ligadura distal da aorta 
– Canulação com sonda de grande 

calibre 

Veia Mesentérica Inferior 
– Ligadura distal 
– Canulação com sonda nasogástrica 



Aorta 

V. Mesentéica Inferior 



AORTA 

V. MESENTÉRICA INF 



Clampeamento da Aorta Supra-
celíaca 



Iniciar a Perfusão 

•  Iniciar a perfusão da solução pelas cânulas da 
aorta e da veia mesentérica inferior 

•  Abertura da veia cava 
–  Junto a aorta ou no átrio direito 

•  Colocação do gelo ao redor dos órgãos 
•  Marcar o horário 
•  Solicitar para desligar os aparelhos 



Iniciar a Perfusão 

AORTA 

Renais 

Mesentéricas 

Tronco Celíaco 

Aorta Clampeada 

V. Hepáticas 

V. Porta 

V. Renal 

Fígado 

Intestino 

Rim 

Pâncreas 

VEIA CAVA 



Retirada do Fígado 

•  Secção da veia cava acima do diafragma  
•  Secção da veia cava acima da veia renal direita 
•  Secção da veia porta 
•  Retirada da artéria hepática junto com tronco celíaco e 

cuff da aorta 



Retirada dos Vasos Ilíacos 

•  Obter as veias e as artérias ilíacas 
–  Deixar o mais longo possível 
–  Podem ser utilizados para reconstrução vascular 



Retirada do Pâncreas 



Retirada dos Rins 

•  Localizar e seccionar os ureteres junto a bexiga 
•  Secção da veia cava e da aorta no meio, de modo 

que a veia renal e artéria renal possuam patch 



Embalagem 

•  Três sacos plásticos estéreis 
•  No primeiro saco vai solução de preservação para 

banhar o fígado 
•  Retirar o ar do saco plástico 



O Transplante: 
Fígado e Rim 



Trabalho de Equipe 

•  Paciente 
•  Suporte Hospitalar 
•  Cirurgião / Hepatologista 
•  Urologista / Nefrologista 
•  Enfermeiros 
•  Assistente Social 
•  Intensivistas 



Trabalho em Equipe 

•  Anestesistas 
•  Auxiliar de Enfermagem 
•  Nutricionistas 
•  Fisioterapeutas 
•  Farmacêuticos 
•  Psiquiatras 
•  Direção do Hospital 



História do Transplante 
•  1905 – Primeiro Transplante de Córnea 
•  1954 – Primeiro Transplante de Rim em 

Gêmeos Idênticos 
•  1957 – Descoberta da Azatioprina 
•  1962 – Primeiro Transplante Renal 

Cadavérico 
•  1963 – Primeiro Transplante de Pulmão 
•  1966 – Primeiro Transplante de Pâncreas 
•  1967 – Primeiro Transplante de Coração  
•  1967 – Primeiro Transplante de Fígado 

 



Transplante de Fígado 



Transplante Hepático:  
“Um tratamento, não a cura” 

•  Objetivos 
– Tratar uma doença de risco de vida por 

toda a vida  
– Aumentar e melhorar a qualidade de vida 

•  Sem garantias 
– A doença original pode recorrer 
– O novo fígado pode não funcionar 
– O transplante pode não melhorar outros 

aspectos da vida pessoal 



Benefícios do Transplante 
Hepático 

•  Aumento do bem estar 

•  Mínimas restrições físicas e dietéticas 

•  Aumento do nível de energia 

•  Melhora da aparência física 

•  Retorno a vida normal 



Pré-Transplante 



Pós-Transplante 


