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A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência,

mas pela capacidade de começar de novo.”

 F. Scott Fitzgerald



RESUMO

Nas últimas décadas, houve um aumento significativo no diagnóstico de
diversas patologias que levam à insuficiência hepática, fazendo com que a demanda
por órgãos no Brasil aumentasse exponencialmente. Nesse contexto, surgiu a
possibilidade de transplante de fígado com doador vivo. Receptores de transplante
hepático inter-vivo (THIV) apresentam elevada taxa de complicações biliares e
vasculares pós-operatórias que podem reduzir a qualidade de vida (QV) devido à
necessidade de tratamentos invasivos e repetitivos. Objetivo: O objetivo deste estudo
é avaliar os vários aspectos da qualidade de vida dos pacientes submetidos a THIV
após 10 anos de transplante e identificar possíveis fatores que possam estar
associados à diminuição da QV. Métodos: Os dados de todos os pacientes com mais
de 10 anos de THIV foram avaliados retrospectivamente. Os pacientes foram
entrevistados por meio de um questionário de qualidade de vida (SF-36). Resultados:
Do total de 440 transplantes hepáticos realizados em 17 anos (setembro de 1991 a
dezembro de 2008), 78 pacientes foram submetidos a THIV, dos quais 27 estavam
vivos e 25 responderam completamente ao questionário. Destes, 17 (68%) homens e
8 (32%) mulheres, com idade média de 38,6±18,5 anos no momento do transplante e
tempo médio de acompanhamento de 15,1±1,9 anos. O MELD médio foi de 16,4±4,9
e a principal indicação para o transplante hepático foi cirrose hepática causada pelo
vírus da hepatite B, 32%. Quando comparado com a população geral, os pacientes
submetidos a THIV apresentaram menor escore de saúde mental (66,4 vs 74,5;
P=0,0093) e escores mais altos de vitalidade (87,8 vs 71,9; P<0,001), aspectos
funcionais (94,6 vs 75,5; P=0,002), aspectos sociais (93 vs 83,9; P=0,005), aspectos
físicos (92 vs 77,5; P=0,006), e aspectos emocionais (97,33 vs 81,7; P<0,001). Os
escores do estado geral de saúde (73,28 vs 70,2; P=0,074) e de dor (78,72 vs 76,7;
P=0,672) eram similares nos dois grupos. Conclusão: Conclui-se que os vários
aspectos da QV dos receptores de transplante hepático inter-vivo são semelhantes
aos da população geral mais de uma década após o transplante, exceto o domínio da
saúde mental que é menor.

Palavras-Chave: Transplante de fígado. Doadores vivos. Cirrose hepática. Qualidade
de vida.



ABSTRACT

In the last decades, there has been a significant increase in the diagnosis of
several pathologies that lead to liver failure, causing the demand for organs in Brazil
to increase exponentially. In this context, the possibility of liver transplantation with a
living donor arose. Receptors of living donor liver transplantation (LDLT) have higher
rate of postoperative biliary and vascular complications that may reduce posttransplant
quality of life (QOL) due to the need of invasive and repetitive treatments. Objective:
The purpose of our study is to assess the various aspects of QOL of receptors
undergoing LDLT after 10 years of transplantation and to identify potential factors that
might be associated with impaired QOL. Methods: Data of all patients with more than
10 years of LDLT were retrospectively evaluated. Patients were interviewed through a
quality of life questionnaire (SF–36). Results: From a total of 440 LT performed in 17
years (from September 1991 through December 2008), 78 patients underwent LDLT,
of which 27 were alive and 25 answered completely the questionnaire. There were 17
(68%) men and 8 (32%) women, with a mean age of 38.6±18.5 years at the time of
transplantation and mean follow up time of 15.1±1.9 years. The average MELD was
16.4±4.9 and the main indication for LT was hepatic cirrhosis caused by hepatitis B
virus (32%). When compared to the general population, LDLT patients had lower
mental health score (66.4 vs 74.5, P=0.0093) and higher vitality score (87.8 vs 71.9,
P<0.001), functional aspects (94.6 vs 75.5, P=0.002), social aspects (93 vs 83.9,
P=0.005), physical aspects (92 vs 77.5, P=0.006), and emotional aspects (97.33 vs
81.7, P<0.001). General health status (73.28 vs 70.2, P=0.074) and pain (78.72 vs
76.7, P=0.672) scores were similar in both groups. Conclusion: It is concluded that
the various aspects LDLT recipients ’QOF are similar to those of the general population
more than a decade after the transplant, except for the mental health domain which is
lower.

Key words: Liver transplantation. Living donors. Liver cirrhosis. Quality of life.
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1  INTRODUÇÃO

Pacientes com doença hepática em estágio terminal ou insuficiência hepática

aguda fulminante possuem uma importante opção de tratamento: o transplante

hepático (TH).

Em 1963, na cidade de Denver (EUA), Thomas Starzl(1) e sua equipe

executaram o primeiro TH em ser humano, um garoto de três anos portador de atresia

de vias biliares. Infelizmente o paciente evoluiu com óbito durante a cirurgia e somente

quatro anos mais tarde, em 1967, foi realizada o primeiro procedimento com sucesso.

O processo em si possui risco significativo de complicações potencialmente

graves, como rejeição aguda e/ou crônica do órgão doado, necessidade de

reoperação - principalmente por trombose de vasos hepáticos ou estenoses biliares-,

infecções e até mesmo recorrência da doença hepática de base, principalmente em

casos relacionados a auto-imunidade e hepatite C(2). Além disso, todos irão necessitar

de tratamento a longo prazo com agentes imunossupressores e acompanhamento

médico especializado regularmente.

Por outro lado, os benefícios são muitos: melhora na sobrevida, prevenção de

complicações da cirrose hepática a longo prazo e melhora na qualidade de vida.

1.1 TRANSPLANTE HEPÁTICO INTERVIVOS

Nas últimas décadas houve um incremento significativo no diagnóstico e

terapêutica de várias patologias que levavam a falência hepática, fazendo com que a

demanda de órgãos no Brasil tenha aumentado exponencialmente. Em um contexto

emergencial, surgiu a possibilidade do transplante com doador vivo, no qual um

paciente previamente hígido tem uma parte do fígado retirada para doação.

Inicialmente foi pensado para crianças devido ao baixo número de doadores nos

primeiros anos de vida, visto que, muitas vezes o paciente não tolera a espera por um

órgão e pode evoluir ao óbito.

No Brasil, o primeiro transplante intervivos foi realizado em 1988 no Hospital

das Clínicas, em São Paulo, por Silvano Raia e sua equipe(3). Já primeira lobectomia

direita no transplante entre adultos, um procedimento mais complexo e desafiador, foi

realizada com sucesso por Yamaoka et al. (4) no Japão, apenas em 1994.



10

Devido aos riscos de complicações graves do doador, incluindo morte, o

transplante hepático inter-vivos (THIV) compreende uma pequena porcentagem do

total de transplantes na maioria dos países. Porém devido à limitação da doação de

cadáveres em alguns países asiáticos, nestes locais a maioria dos THs é realizada

com doadores vivos.

Embora os resultados do THIV sejam semelhantes aos do transplante de

fígado de doador cadavérico (THC), algumas complicações são mais comuns após o

THIV, como estenose biliar e fístula(5,6). As complicações técnicas biliares são comuns

após a reconstituição de um a três diminutos ductos biliares de enxertos parciais de

fígado(7-9). A taxa de complicações vasculares, principalmente trombose da artéria

hepática, também é maior devido à pequena artéria hepática de um lobo hepático, em

vez de uma grande artéria de todo o fígado.

1.2 QUALIDADE DE VIDA APÓS O TRANSPLANTE HEPÁTICO

No início da era de transplantes, o foco das pesquisas era a sobrevida e

desfechos pós-cirúrgicos no curto prazo. Com o passar dos anos e a melhora dos

resultados, o novo ponto de interesse tornou-se a análise da qualidade de vida (QV)

dos pacientes transplantados, principalmente no longo prazo(10-12). A importância

deste enfoque é compreender o impacto da doença e da cirurgia nas atividades

cotidianas, principalmente na parte emocional, social e física dos pacientes(13).

A avaliação conjunta do cenário psicológico e social do paciente aliado a

condição clínica foi citado inicialmente em 1920, em uma publicação no Journal of the

American Medical Association (JAMA). Posteriormente, a Organização Mundial de

Saúde (OMS) definiu qualidade de vida como a “percepção dos indivíduos sobre a

sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores em que vivem e em

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”, ou seja, é uma

autoavaliação que mede as dimensões física, funcional, social e psicológica de vida

de um indivíduo(14,15).

Para avaliação de QV, um dos questionários mais frequentemente utilizado é

o SF-36. Criado em 1979, o “Medical Outcome Study 36-Item Short-Form Study Health

Survey" (SF-36) é um instrumento do tipo genérico criado por Ware e Sherbourne(16),
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originalmente na língua inglesa norte-americana, mas já validado em vários outros

idiomas, incluindo o português(17).

Existem outros questionários aplicáveis, como “Nottingham Health Profile”,

“Euro Quality of Life Instrument”, “Sickness Impact Profile”, “World Health Organization

Quality of Life Instrument”, dentre muitos outros. Porém a maior parte deles são

genéricos, sendo sua principal limitação a impossibilidade do estudo de aspectos

particulares de uma doença. Voltados especificadamente para sintomas relacionados

a doença hepática há “Chronic Liver Disease Questionnaire” (CLDQ) e “Liver Disease

Quality of Life” (LDQOL).

Diversos critérios são levados em consideração para a escolha do

questionário: validação, ser reprodutível com diversas amostras, interpretação,

capacidade de sofrer adaptação cultural e linguística, dentre outras.

Vários estudos avaliaram os aspectos relacionados a QV de doadores de

THIV(18-21), no entanto, existem poucos estudos sobre este tema com os receptores.

Os poucos existentes, são limitados a curto prazo pós operatório(22-23). Além disso,

não foi determinado se o tratamento invasivo prolongado necessário para tratar a

maior taxa de complicações vasculares e biliares pós THIV pode diminuir a QV a longo

prazo. Acredita-se que a qualidade de vida é reduzida devido à necessidade de

repetidas internações e tratamentos invasivos, como procedimentos percutâneos,

endoscópicos e cirúrgicos(24-26). A taxa de retransplante também é maior nesses

receptores.

No Brasil, até o presente momento não existia um trabalho que avaliasse a

qualidade de vida na população de pacientes submetidos a transplante de fígado inter-

vivos e do impacto na qualidade de vida a longo prazo.

1.3 OBJETIVO

Comparar a qualidade de vida dos pacientes submetidos a transplante

hepático  intervivos no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-

UFPR) e no Hospital Nossa Senhora das Graças, há pelo menos 10 anos, com um

grupo de pacientes sadios utilizando o questionário genérico SF-36.

Avaliar o efeito de MELD, Child, sexo, idade no momento do transplante e

complicações agudas sobre a qualidade de vida destes pacientes.



12

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 ASPECTOS ÉTICOS

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital

das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Brasil (Protocolo de aprovação

número CAAE 91362818.7.0000.0096). Anexo 2.

Entre julho de 2018 e julho de 2019, foram avaliados retrospectivamente os

dados de todos os pacientes com mais de 10 anos de transplante de fígado realizado

no Hospital Universitário da Universidade Federal do Paraná e Hospital Nossa

Senhora das Graças em Curitiba.

Todos os pacientes vivos submetidos a TH nestes dois hospitais antes de 31

de dezembro de 2008 foram contatados por telefone, e-mail ou durante consulta

médica. O estudo lhes foi totalmente explicado e garantido estrita confidencialidade.

Todas as questões foram devidamente respondidas e as dúvidas dissipadas. Todos

os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Neste

documento, os objetivos e os procedimentos da pesquisa foram detalhados em

linguagem compreensível para o leigo, tendo sido assegurado aos pacientes o seu

acompanhamento medico independente da aceitação ou não em participar do estudo.

2.2 DADOS E PACIENTES ESTUDADOS

As informações dos pacientes submetidos a transplante hepático nos dois

centros citados, no período de setembro de 1991 a dezembro de 2008, foram

avaliadas retrospectivamente utilizando banco de dados. Destes, foram selecionados

todos os transplantes de fígado realizados com doador inter-vivo (THIV) com mais de

10 anos de cirurgia para inclusão no estudo.

Foram excluídos todos os pacientes que evoluíram com óbito (decorrente

diretamente ou não do transplante), os que optaram por não participar da pesquisa e

os com perda de seguimento.

Os seguintes dados foram obtidos de prontuários eletrônicos e protocolos de

estudo: dados demográficos, diagnóstico, classificação de Child-Pugh, MELD (modelo
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para doença hepática em estágio terminal), fatores clínicos peritransplante, técnica de

transplante, regime imunossupressor, função do enxerto e complicações.

Antes de maio de 2006, quando o MELD foi oficialmente introduzido no Brasil,

esse escore foi calculado retrospectivamente com base nos exames realizados no dia

do transplante.

O TH foi realizado usando técnicas cirúrgicas padrão. Após o procedimento,

os pacientes foram colocados em um protocolo imunossupressor modelo que consiste

em terapia baseada em inibidores da calcineurina (tacrolimus ou ciclosporina),

azatioprina ou micofenolato de mofetil e corticoide (prednisona).

2.3 AFERIÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

A QV subjetiva foi avaliada por meio do Short-Form 36 (SF-36) – Anexo 1. O

objetivo deste questionário é avaliar as diferenças em vários domínios da QV

(aspectos físicos, funcionais, emocionais e sociais) entre a população em geral e

pacientes afetados por uma condição específica. Este inquérito de saúde é o método

de QV mais frequentemente empregado para avaliar receptores de transplante de

fígado(27-28). SF-36 é uma pesquisa de saúde genérica e autoavaliada, projetada para

comparar o estado de saúde em diversas populações. Ele oferece questões de amplo

espectro aplicáveis a uma variedade de grupos de pacientes e permite a comparação

entre diferentes populações. Foi descartado o uso de questionários mais específicos

pois além de não permitiram a comparação com uma população sadia, julga-se que

os pacientes com no mínimo 10 anos do transplante hepático, já não apresentem

quadro clínico relacionado intimamente a doença hepática.

O questionário inclui 36 questões divididas em 8 subescalas ou domínios

denominados saúde geral, funcionamento físico, funcionamento do papel físico, dor

corporal, saúde mental, funcionamento do papel emocional, funcionamento social e

vitalidade, bem como pontuações agregadas para saúde física e mental. Para cada

questão, uma pontuação foi atribuída. O cálculo foi realizado de acordo com o

protocolo do questionário SF-36, composto pela fase de ponderação dos dados e

cálculo da escala bruta fase 2, com escores variando de 0 a 100. Escores maiores

indicam melhor estado de saúde. O tempo para responder a todas as questões

costuma ser de 5 a 10 minutos.
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A carta com as explicações, o questionário SF-36 e o termo de consentimento

para participação neste estudo foram entregues pessoalmente ou enviados aos

pacientes por e-mail. Alguns pacientes optaram por responder o questionário por

telefone e os demais preencheram o questionário durante consulta médica de rotina.

Vários estudos demonstraram que o nível socioeconômico, como estado civil,

nível de escolaridade, suporte social, renda, profissão e emprego são fatores cruciais

que influenciam a QV após o TH(29,32). Por ser o Brasil um grande país com enormes

diferenças socioeconômicas e culturais entre as regiões brasileiras, consideramos

importante comparar a QV dos pacientes com THIV não só com a da população em

geral, mas também com a da região Sul do Brasil, onde nossa hospitais estão

localizados.

Para avaliar a QV, os dados obtidos nas respostas ao questionário de nossos

pacientes foram comparados com os previamente determinados por Laguardia et

al.(33) para a população brasileira em geral e Cruz et al.(34) para a população do região

sul do Brasil. Os dados do estudo desses pesquisadores foram obtidos junto à

população brasileira geral constituída de 12.423 homens e mulheres brasileiros com

18 anos ou mais, selecionados aleatoriamente, de áreas urbanas e rurais de todas as

cinco regiões brasileiras que participaram do questionário SF-36 (Dimensões Sociais

das Desigualdades Estudar).

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

As variáveis quantitativos foram expressos em média  ±DP (desvio padrão) e

mediana (mínimo e máximo). As qualitativas, representadas por frequência absoluta

(n) e relativa (%).

Nas análises dos itens de qualidade de vida, foram utilizadas abordagens não

paramétricas, pois não houve distribuição normal dos 8 domínios para nenhum dos

estratos das três variáveis de agrupamento pelo teste de Kolmogorov-Smirnov.

O teste não paramétrico de Mann-Whitney foi aplicado para avaliar os oito

domínios de QV fornecidos pelo SF-36 e sua relação com o MELD dicotomizado,

idade dicotomizada (≤50 e> 50 anos), sexo e presença ou não de complicações

agudas. Para avaliar a QV com a classificação de Child, foi utilizado o teste não

paramétrico de Kruskal-Wallis.
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Para analisar se os escores médios de cada um dos oito domínios do SF-36

dos pacientes avaliados no presente estudo são diferentes daqueles apresentados

em estudos anteriores da população geral e da população do Sul do Brasil, o teste t

de Student para um amostra foi usado.

Os dados foram analisados no software estatístico SPSS 22.0 considerando

um nível de significância de 5% (valor de p ≤ 0,05).
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3 ARTIGO

Os dados da presente tese - resultados e discussão foram publicados na

revista científica Arquivos de Gastroenterologia (ISSN 1678-4219, SJR 2019: 0.33 ;

índice H - 2019: 27), em março de 2021 sob a seguinte citação:

Nogueira IR, Coelho JCU, Domingos MF, Parolin MB, Matias JEF, Freitas

ACT, Martins EL, Costa MAR. GOOD QUALITY OF LIFE AFTER MORE THAN A

DECADE OF LIVING DONOR LIVER TRANSPLANTATION. Arq.

Gastroenterol.  [Internet]. 2021  Mar;  58(1): 10-16. Epub Apr 23,

2021.  https://doi.org/10.1590/s0004-2803.202100000-04.
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CONCLUSÃO

Este estudo demonstra que os sobreviventes de transplante de fígado, com

doador vivo, a longo prazo têm uma qualidade de vida comparável à população geral

em termos de estado geral de saúde, capacidade funcional, aspectos físicos, sociais,

emocionais e dor, com apenas alguma diminuição na saúde mental. A generalização

dos resultados limita-se a contextos semelhantes à realidade do sul do Brasil,

considerando a variação das condições demográficas e sociais dentro do próprio país

e no exterior.

Não há evidência que valores de MELD e Child, sexo e idade no momento do

transplante interfiram na qualidade de vida a longo prazo no pós-transplante. A

presença de complicações agudas no pós-operatório demonstrou menor valor em

saúde mental.
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO SHORT-FORM 36 (SF-36)



29



30



31



32



33



34

ANEXO 2 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA
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ANEXO 3 - PROTOCOLO DE SUBMISSÃO DO ARTIGO NA REVISTA ARQUIVOS
DE GASTROENTEROLOGIA


