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RESUMO

O transplante ortotópico de fígado é o único tratamento eficaz para as doenças
hepáticas terminais. Até recentemente, o Estado do Ceará, com uma população
estimada de 7 milhões de habitantes, não oferecia esta opção terapêutica. Há três
anos foi iniciado um programa de transplante hepático experimental em suínos no
Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará com a finalidade de reunir
e treinar uma equipe multidisciplinar em torno de um projeto comum. Em 17 de maio
de 2002, todo esse esforço foi coroado pela realização com sucesso do primeiro
transplante de fígado do Ceará.Desde então, foram realizados 6 transplantes de
fígado com preservação da veia cava, técnica conhecida pelo nome de piggyback.
A idade média foi de 39,5 anos. Cinco pacientes eram do sexo masculino eum do
sexo feminino. A etiologia da doença hepática foi cirrose pelo vírus C em 5 pacientes
e doença de Wilson em uma paciente, que foi transplantada de urgência por
falência hepática aguda. A média detransfusão foi de 2,6 concentrados de hemácias
por paciente. O tempo de isquemia fria do enxerto foi em média de 7,5 horas e a
permanência hospitalar média foi de 17 dias. Todos os pacientes foram extubados
dentro das 6 primeiras horas pós-transplante. Cinco pacientes evoluíram com
normalização das enzimas hepáticas e das bilirrubinas, bem como do tempo de
protrombina representada pelo INR e receberam alta entre o 10o e o 16o dia de
pós-operatório. Um paciente apresentou grande elevação de AST e ALT,
caracterizando uma disfunção primária do enxerto, seguida por hemorragia digestiva
alta e óbito no 8o dia. Concluiu-se que o sucesso técnico dos transplantes de
fígado realizados foi de 100%, sendo que a sobrevida inicial maior que 30 dias foi de
83,3%. Assim, pode-se considerar consolidada a etapa de implantação do programa
de transplante de fígado no Estado do Ceará.

Palavras-chave: Farmacologia clinica. Transplante de fígado. Doenças do fígado.

ABSTRACT

Transcrição e tradução literal do resumo na língua vernácula para o inglês.

Caso haja essa opção, é na próxima página.
Keywords: Tradução das palavras-chave.

SUMÁRIO
(seguir os formatos de numeração)

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 08
2 RESULTADOS....................................................................................................... 10
2.1 Título xxxxxxx .................................................................................................... 11
2.1.1 Subtítulo yyyyyy ............................................................................................. 15
2.2 Título ssssss ...................................................................................................... 20

3 DISCUSSÃO DE RESULTADOS .......................................................................... 28
3.1. Subtítulo yyyyyy ............................................................................................... 35
3.2 Título ssssss ...................................................................................................... 40

4 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 48
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 52
APÊNDICES ............................................................................................................. 54
ANEXOS ................................................................................................................... 56

