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MODELAÇÃO DO FACTOR V DA COAGULAÇÃO 
ASSOCIADO AO TRANSPLANTE HEPÁTICO 

 
 

RESUMO 
 
 
O fígado é o maior orgão e a maior glândula do corpo humano pesando cerca de 1500g 

num adulto saudável. Realiza inúmeras funções indispensáveis à vida, desempenhando 

um papel importante no metabolismo energético e interconversão de substratos. 

Participa também na solubilização, transporte, armazenamento e eliminação de algumas 

substâncias e, ainda, na síntese de inúmeras proteínas, nomeadamente os factores de 

coagulação. O papel vital do fígado na hemostase implica a produção dos factores da 

coagulação, das proteínas fibrinolíticas e respectivos inibidores e, também, a eliminação 

de todos os elementos intervenientes no fenómeno.  

As doenças que afectam o fígado são várias e de diferentes tipos tendo muitas vezes um 

prognóstico reservado. Os vários graus de falência hepática condicionam a intervenção 

terapêutica e, em alguns casos, o único tratamento possível é o transplante hepático. 

Graças aos avanços da medicina, o transplante de fígado tem atingido níveis de sucesso 

animadores e o seu rápido crescimento tem sido limitado pela escassez de orgãos 

disponíveis e compatíveis. No entanto, existem situações em que o orgão transplantado 

não consegue cumprir o seu papel, sendo por vezes necessário recorrer a novo 

transplante. Esta situação é normalmente grave e exige uma intervenção rápida. 

Nos doentes hepáticos, o estudo do funcionamento do fígado é feito utilizando 

indicadores tais como os parâmetros de avaliação da coagulação. Sabe-se que os testes 

de coagulação são de extrema importância no estudo da patologia do fígado e que o 

factor V desempenha um papel importante na avaliação da função hepática, pela sua 

sensibilidade às capacidades funcionais do fígado. Este factor é considerado, por alguns 

Autores, como sendo o detector mais sensível da disfunção do fígado.  

No decorrer do transplante hepático é feita uma monitorização cuidada dos níveis 

plasmáticos dos factores da coagulação, nomeadamente do factor V. Empiricamente 

associa-se um decréscimo dos níveis deste factor a um mau funcionamento hepático, 

que pode originar a necessidade de um novo transplante. Na prática clínica corrente 

estes níveis de factor V são determinados em percentagem de actividade, considerando 

apenas a capacidade sintética do fígado e não a sua função global de síntese e 
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eliminação. Aplicando os conceitos cinéticos a estes valores de percentagem de 

actividade de factor V é possível descrever o seu comportamento traduzindo-o em 

tempo de semi-vida.  

O objectivo deste trabalho foi determinar se existiam diferenças entre o comportamento 

do factor V durante o transplante hepático de doentes com evolução desfavorável, 

relativamente a doentes com evolução favorável, permitindo inferir sobre a sua relação 

com o bom funcionamento do fígado transplantado. Os dados utilizados foram obtidos 

retrospectivamente, entre os anos de 1997 e 2003, no laboratório de imunohemoterapia 

do Hospital de Curry Cabral. Neste estudo foram inseridos 12 doentes divididos em dois 

grupos de seis doentes cada. O primeiro grupo (1TH) é composto pelos doentes 

submetidos a um transplante hepático tendo evolução favorável e o segundo grupo 

(2TH) é composto pelos doentes submetidos a dois transplantes hepáticos e com 

evolução desfavorável. As percentagens de actividade de factor V obtidas para cada 

doente, durante o transplante hepático, foram transformadas em tempo de semi-vida e 

comparadas entre os dois grupos em estudo.  

A análise estatística de comparação de médias utilizando o teste t para amostras 

independentes mostrou que existe diferença estatisticamente significativa entre a média 

do tempo de semi-vida obtido nos doentes submetidos a dois transplantes (2TH = 2,39h) 

e a média do tempo de semi-vida obtida para os doentes submetidos a um transplante 

(1TH = 8,37h).  

O facto da média do tempo de semi-vida ser mais baixa no grupo 2TH corrobora a 

noção de que um decréscimo nos níveis de factor V implica um mau funcionamento 

hepático. 

Este trabalho vem reforçar o conhecimento sobre o comportamento do factor V durante 

o transplante hepático e a sua relação com o prognóstico de sucesso desse transplante. 

Podemos dizer que o comportamento do factor V durante o transplante é um dado 

importante para avaliar a qualidade do fígado transplantado e inferir sobre a sua 

capacidade de funcionamento. Um tempo de semi-vida do factor V inferior, evidenciado 

nas etapas do transplante em que o fígado transplantado já está colocado no local, pode 

ser indicativo de um mau funcionamento hepático e consequentemente de necessidade 

de nova intervenção. 

A pertinência destes dados pode revelar-se elevada se for possível definir um limiar ou 

patamar abaixo do qual os níveis de factor V indicam prognosticamente a necessidade 
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de novo transplante, possibilitando a intervenção do clínico antes da situação se revelar 

irreversível. 

A continuação de trabalhos nesta área impõe-se, não só para corroborar com mais dados 

os resultados aqui apresentados, mas também, para aprofundar e alargar o estudo ao pré 

e ao pós-operatório. A abordagem cinética traz uma mais valia importante, porque 

permite entender o funcionamento hepático na sua globalidade uma vez que, na prática 

clínica corrente, apenas se avalia a sua vertente sintética.   



OBJECTIVOS 

Mestrado em Biofarmácia e Farmacocinética Avançada 1 

 
MODELAÇÃO DO FACTOR V DA COAGULAÇÃO 

ASSOCIADO AO TRANSPLANTE HEPÁTICO 
 

1 Objectivos 

 

O objectivo deste trabalho foi avaliar o comportamento do Factor V (FV) no decurso do 

transplante hepático. O indicador utilizado foi o tempo de semi-vida (t1/2) que tem em 

linha de conta a capacidade de eliminação de FV pelo fígado, avaliando assim o 

funcionamento deste orgão. 

O facto dos testes de coagulação serem bons indicadores da função hepática parece ter 

concordância geral na prática clínica. A variação do nível plasmático do FV é 

considerada por muitos Autores como um bom indicador do funcionamento do fígado, 

sendo o seu valor utilizado como prognóstico do transplante hepático.1  

Muitos estudos investigaram os padrões de coagulação antes, durante e após o 

transplante hepático, com o objectivo de entender o desequilíbrio hemostático causado 

pela cirurgia, de modo a corrigi-lo e reduzir a hemorragia.2 Alguns estudos fazem uma 

avaliação pré-operatória3,2 enquanto outros fazem uma avaliação pós-operatória4 

relacionando os valores dos testes com a sobrevivência dos pacientes e a hemorragia.  

A maioria dos Autores refere-se aos testes de coagulação globais que avaliam os 

factores de coagulação no seu conjunto, tais como o tempo de protrombina (TP) e o 

tempo de tromboplastina parcial activado (TTPa).5 Também têm sido feitos estudos para 

relacionar os valores da coagulação com as necessidades de utilização de produtos 

derivados do sangue, nomeadamente o plasma fresco congelado (PFC), no decorrer da 

intervenção cirúrgica.  

De todos os trabalhos efectuados pode concluir-se que o uso racional destes testes na 

monitorização da função do fígado transplantado pode ter pelo menos três aplicações: 

encontrar índices de prognóstico de sobrevivência fiáveis, identificar precocemente a 

rejeição e estabelecer um método de transfusão adequado.  

Em colaboração com o Serviço de Sangue do Hospital Curry Cabral foi possível obter 

os valores do FV, no decorrer do transplante hepático, de 12 doentes. Esses valores, 
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expressos em % de actividade de FV, foram transformados em t1/2, para depois serem 

comparados entre grupos de doentes.  

 Experimentando caracterizar a cinética de eliminação através da obtenção do t1/2 do FV 

durante cada transplante, o objectivo foi avaliar uma possível relação entre os referidos 

t1/2 e o prognóstico de sucesso do transplante  

Assim sendo, foi feita uma comparação entre os t1/2 do FV de dois grupos de doentes, 

dos quais um teve evolução favorável (1TH) e o outro necessitou de um segundo 

transplante (2TH), com a finalidade de encontrar diferenças entre os respectivos t1/2 do 

FV. 

A partir dos níveis de FV obtidos no decorrer da prática comum hospitalar, durante os 

transplantes hepáticos foi avaliado o t1/2 médio de cada grupo estudado. Os valores 

obtidos para os 2 grupos de trabalho foram comparados para entender a sua relação com 

o funcionamento hepático.  

Sabendo que uma hepatopatia altera os níveis de FV no sangue, no decorrer do 

transplante esses valores não serão seguramente normais. Comparamos resultados de 

doentes só com um transplante e de doentes com um segundo transplante, para saber se 

o comportamento do FV é semelhante ou se pelo contrário, no decorrer do transplante 

de um doente com evolução favorável, o t1/2 obtido para o FV é estatisticamente 

diferente do t 1/2 obtido no transplante de um doente que evoluiu para uma segunda 

intervenção.  

A avaliação dos factores da coagulação é, baseada na observação do aumento ou 

decréscimo dos níveis de actividade dos testes de coagulação executados pelo 

laboratório, nomeadamente da % de actividade do FV. É prática comum a obtenção dos 

valores do tempo de trombina (TT), TTPa, fibrinogénio, FV, contagem plaquetária e 

outros intervenientes no fenómeno da hemostase. Daí a disponibilidade de dados e a 

premência do desenvolvimento de um modelo preditivo. 

A abordagem em termos cinéticos, utilizando como indicador o t 1/2, pode permitir uma 

melhor padronização dos resultados observados empiricamente e abrir caminhos para 

futuros trabalhos nesta área. 
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2 Introdução 

 

O fígado está envolvido na produção da maioria dos factores da coagulação sanguínea e, 

como tal, as doenças hepáticas estão frequentemente ligadas a alterações na coagulação 

do sangue. Deutsch, já em 1965, afirmava que 85% dos pacientes com doença hepática 

tinham pelo menos uma alteração na coagulação. 6 

Os clínicos estão interessados no estudo das alterações da coagulação para avaliação da 

tendência hemorrágica e, também, na determinação dos níveis sanguíneos de alguns 

factores de coagulação considerados úteis na avaliação da função hepática.  

O transplante do fígado, em alguns casos, é a única hipótese de salvação para 

hepatopatias em estado avançado. No entanto, neste tipo de intervenção, o insucesso é 

frequente. A qualidade do novo fígado pode estar comprometida e o estudo dos factores 

da coagulação pode ajudar na avaliação da capacidade de funcionamento do fígado 

transplantado. 

A evolução da prática laboratorial na avaliação dos níveis plasmáticos dos factores da 

coagulação permitiu a sua aplicação ao estudo de pacientes com hepatopatias ou 

submetidos a transplante hepático, aumentando assim o conhecimento sobre as 

disfunções dos factores da coagulação neste tipo de doenças. 

 

2.1 Fígado e suas funções 

O fígado é o maior órgão e a maior glândula do corpo humano, pesa aproximadamente 

1500g num homem adulto saudável, apresenta uma cor vermelho-acastanhada e tem a 

superfície coberta por uma cápsula fibrosa.   

O fígado está situado no quadrante superior direito da cavidade abdominal, no espaço 

peritoneal mesmo por baixo do lado direito do diafragma (figura 1) 7 e a sua unidade 

funcional básica é o lóbulo, uma estrutura cilíndrica com alguns milímetros de 

comprimento e 0,8 a 2 mm de diâmetro. 
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Figura 1: Localização do fígado (Reproduzido de: Pathophysiology of Disease, McPhee SJ et al. 2003). 
 

 

O lóbulo hepático está localizado à volta de uma veia central que termina nas veias 

hepáticas e depois na veia cava. Esta estrutura é composta por várias placas de células 

(hepatócitos) localizadas radialmente a partir da veia central. Cada placa tem duas 

camadas de células e entre as células adjacentes estão situados os canalículos biliares 

que desaguam nos ductos biliares situados no septo fibroso, que separa dois lóbulos 

adjacentes. No septo também estão localizadas pequenas veias que recebem o sangue do 

tracto gastrointestinal, que chega pela veia porta, e que o enviam até à veia central 

através de sinusóides hepáticos que se encontram entre as placas de hepatócitos. No 

septo interlobular estão ainda as arteríolas hepáticas que fornecem o sangue arterial aos 

tecidos entre lóbulos adjacentes. Os sinusóides venosos são compostos de hepatócitos e 

de mais dois tipos de células, endoteliais típicas e macrofágicas ou de Küpffer (também 

chamadas células reticuloendoteliais).8 Entre as células endoteliais e os hepatócitos 

estão os espaços de Disse que comunicam com o sistema linfático no septo interlobular 

(figura 2).  
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Figura 2: Estrutura do lóbulo hepático (adaptada de http://www.biologymad.com). 
 

O fígado recebe cerca de 25% do fluxo cardíaco, aproximadamente 1500 ml de sangue 

por minuto, através de duas fontes: a veia porta e a artéria hepática. O fluxo venoso que 

chega a partir da veia porta é crucial para o desempenho do papel do fígado nas funções 

corporais e o fluxo arterial, através da artéria hepática, fornece o sistema biliar e é muito 

importante para a oxigenação do fígado. Estes vasos convergem para o interior do 

fígado e o fluxo sanguíneo combinado sai através das veias centrais, que drenam na veia 

hepática e posteriormente na veia cava inferior (figura 3).  
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Figura 3: Vascularização hepática (Adaptada de: Manual Merck, Simon JB, 2005). 

 

O fígado desempenha inúmeras funções indispensáveis à vida que podem ser divididas 

em quatro categorias: 7  

 

a) Metabolismo energético e interconversão de substratos  

- Produção de glucose através da gluconeogénese e da glicogenólise; 

- consumo de glucose pelas vias de síntese de glicogénio e ácidos gordos, pela glicólise 

e pelo ciclo do ácido tricarboxílico; 

- síntese do colesterol a partir do acetato, síntese dos triglicéridos a partir dos ácidos 

gordos e secreção de ambos nas lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL); 

- recolha do colesterol e triglicéridos através da endocitose das lipoproteínas de alta 

densidade e de baixa densidade (HDL e LDL, respectivamente) com excreção do 

colesterol na bílis, beta-oxidação dos ácidos gordos e a conversão do excesso da acetil 

coenzima A (Acetil CoA) em cetonas; 

- desaminação dos aminoácidos e conversão da amónia em ureia através do ciclo da 

ureia; 

- transaminação e síntese de aminoácidos não essenciais. 

 

b) Síntese hepática 

- Síntese de inúmeras proteínas plasmáticas incluindo albumina, factores de coagulação, 

proteínas de ligação, apolipoproteínas e angiotensinogénio. 
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c) Solubilização, transporte e armazenamento 

- Desintoxicação de substâncias nocivas (drogas, venenos, fármacos, etc.) através de 

reacções de biotransformação de Fase I e Fase II e a sua excreção na bílis; 

- solubilização de gorduras e de vitaminas lipossolúveis, na bílis, para posterior 

captação pelos enterócitos; 

- síntese e excreção das VLDL e pré-HDL e eliminação dos resíduos de HDL, LDL e 

quilomicras; 

- síntese e excreção de várias proteínas de ligação tais como: transferrina, globulina de 

ligação à hormona esteróide, globulina de ligação à hormona tiroideia e ceruloplasmina; 

- recolha e armazenamento de vitaminas (A, D e B12 ) e folato. 

 

d) Protecção e eliminação 

- Eliminação da amónia através do ciclo da ureia; 

- eliminação de fármacos através das oxidases microssomais e dos sistemas de 

conjugação; 

- síntese e exportação do glutatião; 

- eliminação de células danificadas, proteínas, hormonas, fármacos e factores da 

coagulação activados e em circulação; 

- eliminação de bactérias e antigénios circulantes. 

 

O fígado desempenha um papel fundamental na hemostase produzindo não só os 

factores da coagulação mas, também, a maior parte dos elementos envolvidos na 

hemostase tais como os inibidores dos factores da coagulação, as proteínas fibrinolíticas 

e os respectivos inibidores.9  

Algumas das proteínas sintetizadas no fígado são a protrombina, o fibrinogénio, os 

factores V, VII, IX, X, XI, XII e XIII, a ATIII, o plasminogénio, a α-2-antiplasmina, a 

proteína C (PC) e a proteína S (PS). O FVIII é produzido pelo fígado e também pelo 

endotélio vascular.10  

O fígado é ainda o local de eliminação de todos os factores de coagulação activados, 

bem como das enzimas fibrinolíticas, podendo os pacientes com doenças hepáticas 

desenvolver diferentes formas de coagulopatia.9,10 
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Quando a síntese hepática está diminuída, podem ocorrer estados de 

hipocoagulabilidade assim como uma excessiva activação da coagulação quando a 

eliminação hepática dos factores de coagulação activados está reduzida.11  

Os factores de coagulação foram divididos em dependentes e independentes da vitamina 

K, para a sua função final. Os factores dependentes da vitamina K são a protrombina, o 

FVII, FIX, FX, PC e PS. A absorção intestinal desta vitamina depende da presença de 

sais biliares pelo que alterações hepatobiliares provocam também perturbações na 

produção dos factores dela dependentes.10  

O fígado é responsável pela produção das proteínas pró-coagulantes e anticoagulantes 

que integram a hemostase fisiológica. Assim, para manter os mecanismos normais da 

hemostase é necessário um fígado funcional.  

2.2 Doenças hepáticas 

O fígado é um órgão vulnerável a uma grande variedade de agressões metabólicas, 

tóxicas, microbianas, circulatórias e neoplásicas (tabela 1). Algumas vezes a doença tem 

origem no próprio órgão, como é o caso da hepatite viral e do carcinoma hepatocelular 

mas, na maioria dos casos, o envolvimento hepático é consequência de outras patologias 

como acontece na descompensação cardíaca, no cancro disseminado, no alcoolismo e 

nas infecções extra-hepáticas.  

A grande reserva funcional do fígado mascara o impacto clínico das alterações hepáticas 

sobretudo quando a doença se encontra em estado precoce. No entanto, a progressão de 

uma doença difusa e a interrupção do fluxo biliar, implicam uma função hepática 

comprometida e podem agravar irreversivelmente o estado do paciente.12  

 Os padrões morfológicos gerais das alterações hepáticas, independentemente da causa, 

consistem em: acumulação intracelular de substâncias nocivas, degeneração, apoptose, 

necrose, inflamação, regeneração e fibrose. 

Ocorre degeneração dos hepatócitos em situações de agressão tóxica ou imunológica 

nas quais as células aumentam de tamanho e tomam um aspecto edematoso, bem como 

em situações de retenção biliar em que o hepatócito apresenta um aspecto de espuma. A 

acumulação intracelular de substâncias nocivas tais como ferro, cobre e gotas de 

gordura (esteatose) está também na base de alterações hepáticas importantes. 
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Em condições fisiológicas normais a morte dos hepatócitos ocorre por apoptose, 

processo em que ocorre fragmentação nuclear e formação de corpos apoptóticos. 

A necrose do hepatócito pode surgir no decorrer de qualquer agressão significativa ao 

fígado. Nesta situação, os hepatócitos incham e as membranas rompem.  

A falência hepática normalmente surge em situações em que ocorre necrose massiva.    

Quando os hepatócitos sofrem necrose ou apoptose, os macrófagos envolvem as células 

mortas dando origem a agrupamentos de células inflamatórias no parênquima hepático 

(hepatite).  

A regeneração pode ocorrer em muitas doenças hepáticas dada a grande reserva do 

fígado. Quando ocorre necrose hepatocelular com manutenção da estrutura conjuntiva 

intacta pode ocorrer uma reconstituição da estrutura do fígado quase perfeita. 

A fibrose pode ocorrer em resposta a uma inflamação ou a agressões tóxicas directas 

sendo um processo irreversível. Com a continuação da fibrose o fígado fica subdividido 

em nódulos de hepatócitos em regeneração rodeados por tecido cicatrizado (cirrose).12  
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Tabela 1: Doenças hepáticas (adaptado de: Robbins Pathologic basis of desease. Cotran R.  et al, 1999). 

 
HEPATOPATIAS  

Infecciosas Hepatite viral 

Infecções extra-hepáticas (bactérias, helmintas e 

parasitas) 

Autoimunes Hepatite autoimune 

Devidas a alcoolismo  Esteatose (fígado gordo) 

Hepatite alcoólica 

Cirrose alcoólica 

Inerentes a erros de metabolismo Hemocromatose (acumulação de ferro no organismo) 

Doença de Wilson (acumulação de cobre no 

organismo) 

Deficiência em α–1–antitripsina (inibidor das 

proteases) 

Alterações do tracto biliar intra-

hepático 

Cirrose biliar primária e secundária 

Colangite esclerosante primária 

Anomalias da árvore biliar Quisto hidático 

Distúrbios circulatórios Obstrução da veia hepática (Síndrome de Budd-Chiari) 

Doença veno-oclusiva 

Associadas à gravidez Pré-eclampsia e Eclampsia 

Fígado gordo da gravidez 

Colestase intra-hepática da gravidez 

Neoplasias Hiperplasias nodulares 

Adenomas 

Carcinomas primários do fígado: carcinoma 

hapatocelular (hepatócitos), colangiocarcinoma 

(epitélio do ducto biliar) 

Metástases 
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2.3 Hemostase 

Os seres humanos têm um sistema hemostático evoluído e intricado, que se destina a 

manter o sangue fluído em condições fisiológicas, mas que reage rapidamente a 

situações de lesão vascular para limitar a perda de sangue fechando a ruptura da parede 

do vaso.13  

Uma hemorragia surge quando os vasos sanguíneos sofrem uma ruptura ao nível do 

endotélio expondo o colagénio à sua superfície (figura 4) e, como a pressão 

intravascular é superior à extravascular, o sangue sai para fora dos vasos. 14 

A coagulação sanguínea e a hemostase mediada pelas plaquetas são dois mecanismos 

importantes de defesa contra as hemorragias. Os mecanismos anticoagulantes, por outro 

lado, asseguram o controlo cuidadoso da coagulação e, em condições fisiológicas, 

prevalecem sobre as forças pró-coagulantes.15  

O sistema hemostático protege o sistema vascular e permite que, em caso de lesão, os 

tecidos sejam reparados e as suas funções sejam restabelecidas. A reconstrução depende 

de interacções complexas entre a parede dos vasos, as plaquetas e os processos de 

coagulação e fibrinólise. A hemostase compreende mecanismos de defesa básicos do 

organismo pois preserva a integridade da circulação e limita a perda de sangue.  

A hemostase é regulada por diferentes mecanismos e inclui várias fases tais como:  

- resposta vascular (constrição do vaso lesado);  

- hemostase primária (formação do tampão plaquetário);  

- hemostase secundária (formação do coágulo de fibrina). 16 

As reacções que ocorrem na hemostase têm como principal função a formação de um 

tampão hemostático capaz de obliterar a lesão vascular. O sangue que flui através da 

lesão fornece os materiais celulares e plasmáticos necessários à formação do coágulo 

final. Para cumprir as suas funções fisiológicas este tampão deve ser de formação 

rápida, aderir firmemente à lesão vascular e ter a solidez e a durabilidade suficientes 

para parar rapidamente a hemorragia e permitir a reparação do vaso.14  
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Figura 4: Lesão do endotélio vascular com evidência do colagénio à superfície do vaso (adaptado de: 
L´Hemostase, François Jobin, 1995). 

 

 

2.3.1 Resposta vascular 

Quando um vaso sanguíneo é lesado a sua resposta imediata é a constrição (figura 5). 

Esta resposta é transitória e permite a redução do fluxo sanguíneo da área afectada e a 

manutenção das superfícies endoteliais justapostas. Este processo é eficaz apenas ao 

nível da microcirculação.16  

O sangue que sai pelo vaso é exposto às estruturas subendoteliais que estimulam a 

formação do rolhão hemostático promovendo a adesão e agregação das plaquetas e 

activando a coagulação.13  

As plaquetas libertam serotonina e tromboxano A2 que provocam a contracção das 

células musculares lisas da camada média dos vasos. Esta vasoconstrição atenua as 

perdas hemorrágicas dando algum tempo para que o trombo plaquetário possa formar-se 

no local da lesão. Há uma redução do calibre dos pequenos vasos aumentando a força de 

contracção e amplificando assim as reacções das plaquetas.14  
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Figura 5: Vasoconstrição promovida pela libertação de tromboxano A2 e de serotonina (Adaptado 
de: L´Hemostase, François Jobin, 1995). 

 
2.3.2 Hemostase primária 

Hemostase primária é o processo de formação do tampão plaquetário, nos locais da 

lesão vascular. Ocorre poucos minutos após a lesão e é de extrema importância na 

limitação da perda de sangue pelos capilares, arteríolas e vénulas. 

A hemostase primária envolve funções plaquetárias de adesão, secreção e agregação 

eficazes que induzem o aparecimento de mais plaquetas no local da lesão, onde vão 

agrupar-se em número elevado (figuras 6 e 7).16  

As plaquetas participam na hemostase a três níveis diferentes: são fundamentais no 

início da hemostase aderindo ao colagénio endovascular, bem como entre si formando 

assim uma barreira física à saída de sangue; depois os fosfolípidos plaquetários 

participam na activação dos factores V e X, facilitando assim a formação da malha de 

fibrina no local da lesão. Finalmente, alguns dos constituintes dos grânulos das 

plaquetas têm um efeito vasoconstritor que ajuda a controlar a hemorragia.15  

À medida que as reacções da hemostase primária se sucedem, as plaquetas interagem 

com a parede vascular lesada, com a dinâmica circulatória, com os eritrócitos, com os 

cofactores plasmáticos e com os factores e as enzimas da coagulação. 

As fibras de colagénio do tecido conjuntivo subendotelial, expostas à superfície pela 

lesão vascular, permitem a adesão (mediada pelo factor de vonWillebrand) e 

acumulação local das plaquetas (figuras 6 e 7).  

Quando as plaquetas são estimuladas pelo colagénio subendotelial, elas expõem as 

glicoproteinas (GP) IIa e IIIa da membrana, que são receptores de ligação para o 

fibrinogénio e factor de vonWillebrand, que são cofactores para o recrutamento e 
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adesão de mais plaquetas.13 Em seguida, ocorrem a activação e a secreção plaquetárias, 

que compreendem reacções morfológicas e bioquímicas, sequenciais ou simultâneas, 

que são despoletadas pela acção de agonistas primários, tais como o colagénio e a 

trombina, sobre os receptores membranares das plaquetas.14  

 

Figura 6: Fenómenos da hemostase primária (Adaptado de: L´Hemostase, François Jobin, 1995). 
 

A activação plaquetária compreende a transformação da forma discóide da plaqueta 

numa forma esférica com muitos pseudópodes de comprimentos variáveis, a formação 

do receptor membranar do fibrinogénio, o rearranjo das membranas plasmáticas e 

intracelulares, a secreção de substâncias agregantes, coagulantes, vasoconstritoras e 

outras, contidas nos grânulos plaquetários (lisossomas, grânulos densos e grânulos α). 14 
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Figura 7: Agregação plaquetária (Adaptado de: L´Hemostase, Jobin F, 1995). 

 

2.3.3 Hemostase secundária 

A coagulação sanguínea, também designada por hemostase secundária, é uma cascata 

enzimática complexa na qual os componentes são activados por proteólise e cujo 

produto final é a fibrina que forma a base do coágulo sanguíneo.17 

O processo da coagulação resulta da activação sequencial de uma série de proteínas 

plasmáticas, que interagem entre si, e da formação de complexos membranares com a 

participação de iões de cálcio. Estas proteínas são chamadas factores da coagulação e 

circulam no plasma, nas suas formas inactivas, designadas por zimogénios. 16  

Os zimogénios das proteases são transformados em enzimas activas que actuam na 

conversão de substratos pró-cofactores em cofactores que, por sua vez, reúnem estas 

proteases ou factores na superfície das células. Este conjunto aumenta a concentração 

local dos intervenientes e a sequência natural das reacções amplificando a velocidade 

global da reacção.13  

Os factores de coagulação foram ordenados, em numeração romana, conforme a ordem 

em que foram descobertos (quadro 1)18, com excepção do factor tecidular (FT), do 

fibrinogénio e da protrombina, normalmente referidos pelos seus nomes. Esta 

numeração refere os percursores inactivos dos factores de coagulação, sendo a forma 
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activa desses factores referida pelo sufixo “a” colocado imediatamente a seguir ao 

algarismo romano.  

 

Quadro 1: Componentes das reacções de coagulação sanguínea (Adaptado de: The Merck 
Manual of diagnosis and therapy, Merck research laboratories, 2006). 

 
Componente Função 

Factores plasmáticos  

I Fibrinogénio Percursor da fibrina  

II Protrombina Percursor da trombina 

V Proacelerina (lábil) 
Activado é cofactor do FXa no 
complexo que activa a 
protrombina. 

VII Proconvertina (estável) Liga-se ao factor tecidular e 
activa o FIX e o FX 

VIII Factor anti-hemofílico Activado é cofactor do FIXa no 
complexo que activa o FX 

IX Factor Christmas 
Activado funciona como 
enzima no complexo que activa 
o FX 

X Factor Stuart-Power 
Activado funciona como 
enzima no complexo que activa 
a protrombina 

XI  Activa o FIX sem cofactores 
mas na presença de Ca2++  

XII Factor de Hageman 
Activado pela calicreína ou 
outros factores, activa a 
precalicreína e o FXI 

Fletcher Precalicreína É activado a calicreína pelo 
FXIIa.  

Fitzgerald Quininogénio de alto peso 
molecular (HMWK) 

Circula como complexo 
bimolecular com a 
precalicreína. 

XIII Factor estabilizador da fibrina 
(FSF) 

Activado pela trombina forma 
ligações peptídicas entre as 
moléculas de fibrina ajudando a 
estabilizar o coágulo 

Proteína C  Activada inibe a actividade do 
FVIIIa e do FVa  

Proteína S  Cofactor da proteína C 

Factores da superfície celular  

III Factor tecidular (FT) ou 
Tromboplastina 

Liga-se ao FVIIa que inicia a 
via extrínseca 

Fosfolípidos   

Funcionam como a parte 
lipídica do factor tecidular e 
fazem parte do complexo que 
activa o FX e do que activa a 
protrombina 

Trombomodulina  Local de ligação da trombina 
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A cascata da coagulação clássica compreende a via intrínseca ou de contacto, em que 

todos os factores necessários estão presentes em circulação e a reacção inicial é 

desencadeada pelo contacto com superfícies carregadas negativamente, e uma via 

extrínseca, ou dependente do FT, que é activada na sequência de uma lesão vascular. 

Após a activação do FX, as duas vias convergem numa só via comum que conduz à 

formação de trombina.16  

 

2.3.3.1 Via intrínseca 
A precalicreína, o FXII e o quininogénio de alto peso molecular (HMWK) formam um 

complexo com o colagénio subendotelial (activação por contacto). O FXII liga-se ao 

HMWK e é convertido numa protease activa (FXIIa). Esta, converte o FXI em FXIa que 

por sua vez activa o FIX. Este factor activado, juntamente com o FVIIIa, os iões de 

cálcio e os fosfolípidos pró-coagulantes (presentes na membrana das plaquetas activadas 

ou de células tecidulares) forma as unidades catalíticas necessárias para a activação do 

FX (figura 8).  

 

 
 

Figura 8: Via intrínseca da cascata da coagulação (Adaptado de: L´Hemostase, Jobin F, 1995). 
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2.3.3.2 Via extrínseca 

O FVII, o ião cálcio e o FT (lipoproteína presente nas membranas celulares) formam um 

complexo que permite a activação do próprio FVII. O complexo formado por FVIIa, FT 

e iões de cálcio activa o seu substrato fisiológico, o FX (figura 9). O FXa activado desta 

forma entra na via comum tal como o FXa activado pela via intrínseca. 

 

 

Figura 9: Via extrínseca da coagulação. Activação do factor X pelo complexo formado pelo factor 
tecidular e o FVIIa, na presença de iões de cálcio. (Adaptado de: L´Hemostase, Jobin F, 1995). 

2.3.3.3 Via comum 

Esta via inicia-se com a activação do FX pela acção das proteases geradas nas reacções 

anteriormente descritas. As duas vias culminam na conversão da protrombina em 

trombina pelo FXa, na presença de cálcio, do FVa e de fosfolípidos (complexo da 

protrombinase). Após a degradação do fibrinogénio pela trombina libertam-se dois 

fibrinopeptidos A e dois fibrinopeptidos B, dando origem à fibrina solúvel. O FXIII 

permite a formação de ligações covalentes entre os monómeros de fibrina, conduzindo à 

formação de fibrina insolúvel (figura 10). 
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Figura 10: A via comum da coagulação inicia-se com o FXa proveniente das vias intrínseca e 
extrínseca e termina com a formação de um coágulo de fibrina estável (FpA: fibrinopeptido A; 
FpB: fibrinopeptido B) (Adaptado de: L´Hemostase, Jobin F, 1995). 

 
 
2.3.4 Cascata fisiológica 

O conceito da cascata da coagulação descreve as interacções bioquímicas dos factores 

da coagulação mas tem falhas como modelo para o processo hemostático in vivo. O 

modelo não explica porque é que os hemofílicos têm graves hemorragias tendo uma via 

extrínseca intacta, sem problemas.19 

O facto dos indivíduos deficientes em FXII não terem hemorragias, da deficiência em 

FXI conduzir a uma heterogeneidade de sintomas hemorrágicos e da deficiência no IX 

(hemofilia B) produzir hemorragia grave conduziu a uma reformulação da hipótese 

clássica do processo da coagulação. Na nova abordagem ao estudo da coagulação 

sanguínea in vivo, começa a ser cada vez mais evidente a existência de apenas uma via 

em que todos os factores interactuam e onde a fase de contacto tem cada vez menos 

importância (figura 11).16  

Actualmente a visão sobre a coagulação sanguínea está a evoluir para modelos mais 

complexos unificando todo o processo e enfatizando o papel das células e das plaquetas 

activadas.20 
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 A cascata fisiológica da coagulação é iniciada quando o FT é exposto ao fluxo 

sanguíneo após ter ocorrido uma lesão no endotélio ou após a sua activação por 

substâncias químicas, por citocinas ou por processos inflamatórios. 

O FT liga-se ao FVIIa presente na corrente sanguínea e forma o complexo FVIIa/FT 

que, por sua vez, activa os zimogénios FIX e FX. 

A quantidade de FXa produzida é limitada e origina concentrações picomolares de 

trombina que activam parcialmente as plaquetas e clivam os pró-cofactores FV e FVIII 

originando os cofactores activos FVa e FVIIIa, respectivamente.  

O FVIIIa forma um complexo com o FIXa, numa superfície membranar de plaquetas, 

micropartículas e células endoteliais (ou outras) e activa o FX a uma velocidade 50 a 

100 vezes maior que o complexo FVIIa/ FT.  

O FXa forma o complexo protrombinase com o cofactor FVa, na superfície membranar, 

que é o principal activador da protrombina. 

A trombina produzida amplifica a sua própria síntese, activando o FXI e completando a 

activação das plaquetas e dos factores V e VIII. Para além disso a trombina também 

cliva o fibrinogénio e o FXIII para formar um coágulo de fibrina insolúvel.21  

 

 

Figura 11: Cascata fisiológica da coagulação e seus mecanismos de regulação. Legenda: → 
activação;  amplificação; ----o inibição; TFPI: Inibidor da via do factor tecidular (Adaptado de: 
Função hemostática e sua avaliação. Textos de apoio. Coelho T, 2001). 
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2.3.5 Mecanismos de regulação 

Os mecanismos reguladores da coagulação têm duas funções principais: limitar a 

quantidade de coágulos de fibrina formados para evitar a isquémia dos tecidos e 

localizar a formação dos coágulos nos locais das lesões (vasos ou tecidos) prevenindo 

assim a coagulação Intravascular disseminada (CID). 

Os processos pró-coagulantes são atenuados por inibidores, que inactivam as proteases 

da serina e os cofactores (figura 11). O inibidor quantitativamente mais importante 

parece ser a antitrombina III (ATIII). 21 A ATIII é uma proteína sintetizada no fígado e 

nas células endoteliais que se liga e inactiva directamente a trombina e outras proteases 

séricas tais como o FIXa, o FXa e o FXIa e que é capaz de neutralizar eficazmente todas 

as proteases da serina produzidas durante o processo da coagulação. A reacção não 

catalisada que ocorre entre as proteases séricas e a ATIII é relativamente lenta, no 

entanto, na presença de heparina ou de glicosaminoglicanos sulfatados similares, a 

reacção é praticamente instantânea, resultando no imediato bloqueio da formação de 

fibrina. As células endoteliais produzem um glicosaminoglicano sulfatado, que se liga à 

ATIII, inactivando qualquer serina protease que esteja perto, evitando assim a formação 

de coágulos de fibrina em áreas não danificadas. 

O inibidor da via do factor tecidular (TFPI), apesar de estar presente em quantidades 

relativamente pequenas no sangue é, também, um importante inibidor das proteases da 

serina actuando como regulador do mecanismo da coagulação. Os alvos principais do 

TFPI são o FXa e o complexo FT/ FVIIa.21 Para ocorrer tal inibição são necessárias 

quantidades pequenas de FXa. Assim sendo, quando no início do processo são 

originadas quantidades pequenas de trombina e de FXa este resultará num feedback 

negativo para a sua própria síntese. 

Este sistema inibidor dinâmico é gerado quando a trombina se liga ao seu cofactor 

(trombomodulina) e activa a PC. A trombomodulina é um receptor das células 

endoteliais que ao formar um complexo com a trombina lhe altera a conformação 

permitindo assim a activação da PC. O complexo leva à perda da capacidade de 

activação das plaquetas e da sua actividade de protease, conduzindo à conversão da 

trombina prócoagulante em anticoagulante.  
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A proteína C activada (PCa) restringe as reacções da coagulação por inibir a activação 

do FV a FVa e do FVIII a FVIIIa. Tais reacções são aceleradas pela PS. Ao inactivar os 

FVa e FVIIIa a formação de trombina diminui e a evolução da cascata é retardada 

(figura 11). 21  

 

 

2.3.6 Sistema fibrinolítico 

 
A fibrinólise é o processo fisiológico que promove a dissolução da fibrina. De modo 

análogo à coagulação, o sistema fibrinolítico plasmático é constituído por uma série de 

transformações de zimogénios em enzimas proteolíticas que, na presença de cofactores 

na superfície das células, convertem o plasminogénio em plasmina, que hidrolisa o 

coágulo de fibrina solubilizando-o.13 Estas proteínas (activadoras e inibidoras) são 

produzidas essencialmente pelo fígado, endotélio vascular e plaquetas.16  

Os principais activadores fisiológicos da fibrinólise são o activador do plasminogénio 

tecidular (tPA) e o activador do plasminogénio urinário (uPA) ou uroquinase (UK), que 

são libertados pelas células endoteliais e que convertem o plasminogénio (adsorvido ao 

coágulo de fibrina) em plasmina. A plasmina degrada a fibrina polimerizada em 

fragmentos grandes (X e Y) e depois em fragmentos mais pequenos (D e E). A 

produção da plasmina confina-se à área do trombo porque o tPA e certas formas de uPA 

activam eficazmente o plasminogénio que se encontra ligado à fibrina. A plasmina 

também tem a capacidade de degradar o fibrinogénio mas a reacção permanece 

localizada.16  

O plasma contém inibidores dos activadores do plasminogénio (PAI) e inibidores da 

plasmina que limitam a fibrinólise. O PAI é libertado pelo endotélio vascular e pelas 

plaquetas activadas e inibe directamente o tPA. O inibidor da plasmina inactiva a 

plasmina livre que escapa do coágulo de fibrina e regula a actividade do plasminogénio 

ligado à fibrina e activado em plasmina.16  
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Figura 12: Sistema fibrinolítico e sua regulação. Legenda: →  Activação;  Inibição; PDF: 
produtos de degradação da fibrina).  

 

 

2.4 Factor V 

O Factor V (FV) foi descoberto por Paul Owren em 1943 quando, utilizando uma 

tecnologia relativamente primitiva, foi capaz de deduzir a existência de um quinto 

componente necessário para a formação de fibrina ao qual chamou “Factor V” iniciando 

assim a era da numeração romana dos factores da coagulação. No seu trabalho 

publicado no “Lancet”, após a segunda grande guerra mundial, o Dr. Owren define o 

FV como a actividade que, num plasma normal, corrige o TP do plasma de um doente 

com deficiência em FV e identifica-o como sendo um prócofactor. Cita também a 

necessidade de trombina para a sua activação, assim como a participação do FVa na 

geração de mais trombina.22  

 

2.4.1 Biossíntese e estrutura 

O FV é uma glicoproteína de cadeia única e de elevado peso molecular 

(aproximadamente 330 kDa). No plasma humano, o FV ocorre na forma livre e circula 

numa concentração de aproximadamente 30 nmol/L (≈ 10 µg/ml). Cerca de 20% deste 

factor está presente nos grânulos α das plaquetas.13  

Durante a coagulação o FV plaquetário é secretado como resultado da activação e 

desgranulação das plaquetas. Apesar da participação das plaquetas na síntese do FV, o 
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seu principal local de produção é o fígado, onde é sintetizado como uma molécula de 

cadeia única, sofrendo depois modificações importantes antes de ser excretado no 

sangue.  

O FV tem uma estrutura em mosaico com uma organização em domínios (A1-A2-B-

A3-C1-C2) muito semelhante à do FVIII, sugerindo que ambos possam ter evoluído a 

partir de uma proteína ancestral comum (figuras 13 e 14).23,24  

 

 

 

Figura 13: Modelo esquemático do Factor V ilustrando a sua estrutura em mosaico. A azul estão 
representados os três domínios (A1, A2 e A3), a rosa os domínios terminais (C1 e C2) e a amarelo o 
domínio de ligação B. A activação do Factor V dá-se por clivagem das três ligações peptídicas nos 
locais representados pelas setas a preto (Adaptado de: Factor V and Thrombotic disease, description of 
a Janus-faced Protein, Nicolaes G et al. 2002). 
 

 

 

 

Figura 14: Arranjo espacial da molécula de Factor V na membrana celular. A cadeia leve e a cadeia 
pesada representadas por duas elipses estão ligadas de modo covalente para formar uma cadeia 
única através do domínio B, representado com a forma de um oito (Adaptado de: Factor V: a 
combination of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Mann K  et al. 2003). 
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2.4.2 Função prócoagulante 

A importância fisiológica do FVa na formação do coágulo é bem demonstrada em ratos, 

nos quais uma deficiência completa em FV resulta em hemorragia massiva e morte. No 

homem, a deficiência em FV (para valores inferiores a 20% de actividade normal de 

coagulação do factor) é uma situação rara (prevalência 1:1 milhão) e apresenta 

tendências hemorrágicas muito variáveis, controláveis em alguns casos e sem nenhuma 

patologia associada a hemorragia noutros. Por outro lado, o papel fisiológico do FVa na 

patologia da trombose tem sido demonstrado por relatórios de casos de trombofilia 

associados à mutação do FV e a alterações na via da PC.22  

Como já foi referido o FV é o percursor inactivo do FVa que, por sua vez, contribui 

como efector catalítico e receptor do FXa para a formação do complexo da 

protrombinase. A formação deste complexo aumenta em 300000 vezes a velocidade à 

qual a protrombina é convertida em trombina, quando comparado com a velocidade da 

reacção catalizada pelo FXa actuando sozinho.  

O FV é activado por várias proteases incluindo a trombina, o FXa e, de uma forma 

transitória, a plasmina. A sua clivagem pela trombina é a mais significativa, 

relativamente à função biológica da molécula, e ocorre precocemente durante o 

processo da coagulação sanguínea. A trombina cliva sequencialmente a molécula do FV 

dando origem a duas cadeias, uma cadeia pesada de 105kDa e uma cadeia leve de 74 

kDa, associadas por ligações não covalentes dependentes do cálcio, formando assim o 

FVa (figura 15). A quantidade inicial de trombina (aproximadamente 1% ou cerca de 5 

nM) produzida pelo FXa e pelos fosfolípidos, durante a fase inicial do processo da 

coagulação sanguínea, é suficiente para a transformação do FV em FVa que, por sua 

vez, origina mais trombina até esta atingir uma concentração plasmática de cerca de 700 

a 900 nM.  
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Figura 15: Representação esquemática do FVa na membrana celular. A trombina (IIa) cliva a 
molécula de FV dando origem a duas cadeias associadas através dos iões de cálcio (Adaptado de: 
Factor V: a combination of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Mann K  et al. 2003). 
 

A principal contribuição do FVa para a função do complexo protrombinase é a retenção 

do FXa na superfície da membrana. O complexo FVa/ FXa ligado à membrana cliva a 

protrombina também ligada à membrana, para dar origem à trombina (apenas nas 

imediações membranares do complexo) a uma velocidade 5 vezes superior à velocidade 

de activação da protrombina produzida pelo FXa sozinho (figura 16). Assim sendo, para 

a expressão da actividade do FVa é necessária uma interacção correcta do cofactor com 

a superfície membranar, pelo que o local de ligação do FV à membrana é de 

importância vital, envolvendo interacções electrostáticas e hidrofóbicas. No processo de 

coagulação sanguínea as membranas disponíveis para a ligação do FV são 

providenciadas pelas plaquetas e pelas células endoteliais.22 

 

Figura 16: Formação da trombina. O complexo protrombinase (FVa/ FXa) cliva a protrombina (II) 
dando origem à trombina (IIa), na membrana celular (Adaptado de: Adaptado de: Factor V: a 
combination of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Mann K  et al. 2003). 

II a  
V a 

II a 

 
II 
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2.4.3 Função anticoagulante 

A função anticoagulante do FV foi caracterizada em 1994, quando foi demonstrado que 

o FV intacto tinha potencial para funcionar em sinergia com a PS, como um cofactor da 

PCa, na inactivação do FVIIIa. Assim, o FV, a PS e a PCa regulam o papel do 

complexo composto por FIXA e FVIIIa que activa eficazmente o FX. Os dados que 

corroboram esta perspectiva estão ligados à descoberta, em 1993, de que plasmas de 

doentes com doença tromboembólica evidenciavam uma reduzida resposta 

anticoagulante quando lhes era adicionada PCa. Devido a essa resistência total ou 

parcial, esse fenótipo foi chamado resistente à PCa, sugerindo que faltaria um cofactor 

para a PCa. Esse cofactor parecia ser o FV, uma vez que a sua adição corrigia a 

deficiência. As bases genéticas desta resistência à PCa demonstraram que a causa era 

uma mutação no gene do FV, que se traduzia na substituição do resíduo arginina 506 

(Arg506) normal por glutamina, ao qual foi chamado Factor V de Leiden (FVLeiden). O 

mecanismo como o FV pode exercer a sua função de cofactor da PCa, na regulação da 

actividade do FVIIIa, não está ainda totalmente esclarecido.23  

O FV, na sua forma activada, tem uma função prócoagulante e por isso um papel 

fundamental na prevenção da hemorragia. Por outro lado, na sua forma inactiva, possui 

uma função anticoagulante, funcionando como cofactor da PCa na regulação do 

FVIIIa.23  

 

2.4.4 Inactivação 

A regulação da actividade prócoagulante do FVa é efectuada pela proteólise da 

molécula pela PCa. A clivagem da molécula de FVa é feita em três posições bem 

definidas (Arg306, Arg506 e Arg679) e sob controlo cinético. A clivagem no 

aminoácido Arg306 é essencial para a inactivação total do FVa. A presença da PS 

aumenta em 20 vezes a velocidade da clivagem em Arg306, o que indica a importância 

da PS na regulação da actividade do FVa.23  

A PC é activada pela trombina, na presença da trombomodulina e, após activação, a 

PCa liga-se à cadeia leve do FVa, em competição com o FXa, e cliva a sua cadeia 

pesada. Como a ligação à cadeia leve não é covalente, o FXa pode competir com a PCa, 

diminuindo a sua actividade e, consequentemente, a inactivação do FVa. O FV 
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enquanto prócofactor também pode ser inactivado por clivagem pela PCa mas, apenas, 

quando ligado à membrana. Para além da PCa também já foi referido que a plasmina 

inactiva o FVa por clivagens dependentes da superfície membranar.22  

 

2.4.5 Patologias associadas ao Factor V 

A deficiência em FV é muito rara e é normalmente congénita. Os doentes com ausência 

de FV podem apresentar hemorragias moderadas e controladas ou até ausência de 

patologia hemorrágica, o que leva a crer que existem mecanismos que contornam ou 

reduzem a necessidade de FV para a síntese de trombina, em níveis fisiológicos. 

Outra patologia relacionada com o FV é a chamada resistência congénita à PCa ou FV 

de Leiden. Nesta situação os doentes apresentam uma resposta reduzida à PCa e a 

inactivação do FVa ocorre a uma velocidade 10 vezes inferior ao normal dando origem 

a manifestações trombóticas, nomeadamente a trombose venosa.22  

 
 
 

2.5 Hemostase em pacientes com doenças hepáticas 

 
Nas doenças hepáticas, a cascata da coagulação é fortemente influenciada por agentes 

pró-coagulantes e anticoagulantes que estão sujeitos a alterações devidas ao stress 

fisiológico provocado pelas patologias associadas.25 Assim, nos pacientes com 

hepatopatias em estado avançado podem ocorrer hemorragias severas ou complicações 

trombóticas.10  

As complicações mais frequentes das doenças hepáticas são a trombocitopénia e a 

diminuição dos factores da coagulação, avaliadas pelas determinações do TP e do TTPa.  

 

2.5.1 Factores da coagulação 

O fibrinogénio é produzido pelos hepatócitos. Os seus níveis podem estar normais ou 

diminuídos em indivíduos com doenças hepatocelulares em estado avançado. Pode 

ocorrer uma diminuição importante da concentração de fibrinogénio numa situação de 

falha hepática fulminante devido a síntese hepática inadequada ou a fibrinogenólise.11,25  
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Em pacientes com cirrose detectou-se uma alteração da síntese de fibrinogénio, que 

pode estar relacionada com a incorporação de um número excessivo de resíduos de 

ácido siálico na molécula.25,26  

O FV é sintetizado nas células reticuloendoteliais do fígado e o seu nível encontra-se 

reduzido em pacientes com doença hepatocelular, quer devido a uma diminuição da sua 

síntese quer pela sua destruição selectiva, pela plasmina.11,26   

O FVIII é um complexo de factores (FVIII R:Ag, FVIII R:vW e FVIII:C) em que o 

FVIIIR:Ag e o FVIIIr:vW são produzidos no endotélio e o FVIII:C é produzido no 

fígado. Muitos pacientes com cirrose têm níveis de FVIII aumentados secundariamente 

à resposta ao stress fisiológico, a um aumento da superfície vascular (endotélio) ou a um 

catabolismo diminuído.11  

O FXI pode apresentar níveis normais ou aumentados,11 ao contrário do FXIII cujo 

nível está diminuído, em pacientes com doença hepatocelular.25  

 

Factores de coagulação mediados pela superfície 

Todos os factores que iniciam a coagulação, tais como o FXII, a pré-calicreína, o 

HMWK e o percursor do factor tecidular, são também produzidos pelo fígado. 

O nível de FXII pode estar normal ou aumentado em pacientes com hepatopatias 

enquanto que os níveis de pré-calicreína e de HMWK podem estar diminuídos.11,26  

 

2.5.2 Factores da coagulação dependentes da vitamina K 

A síntese hepática dos factores da coagulação (protrombina, FVII, FIX e FX) depende 

da vitamina K, um cofactor para a sua carboxilação pós-translacional. A vitamina K é 

uma vitamina lipossolúvel que pode ser obtida directamente a partir da dieta ou 

sintetizada a partir de um percursor, pela acção da flora bacteriana intestinal, e cuja 

absorção requer sais biliares. Uma inadequada produção ou excreção dos sais biliares 

traduz-se no facto da maioria dos doentes com hepatopatias terem níveis plasmáticos 

reduzidos de factores de coagulação dependentes da vitamina K. As doenças 

colestáticas persistentes causam diminuição dos níveis de vitamina K e 

consequentemente diminuição de todos os factores dela dependentes, reflectindo-se esse 

facto num TP prolongado e numa tendência para hemorragia.11,25  
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Quando a doença é do foro colestático a administração de vitamina K pode normalizar a 

síntese dos factores dela dependentes e normalizar o estado de coagulopatia do paciente. 

No entanto, se a doença afecta o parênquima hepático a melhoria observada é muito 

pequena, devido aos problemas de síntese dos outros factores não dependentes da 

vitamina K, e a coagulopatia persiste.26  

 

2.5.3 Anticoagulantes  

Os factores que intervêm como reguladores da cascata de coagulação (ATIII, PC e PS) 

estão também diminuídos em pacientes com problemas hepáticos. A ATIII é sintetizada 

pelo fígado enquanto que a PC e PS são anticoagulantes dependentes da vitamina K e, 

como tal, também se encontram reduzidas nas doenças colestáticas.10,11  

 

2.5.4 Fibrinólise 

Nas hepatopatias existem dois factores que favorecem uma fibrinólise aumentada e que 

podem originar hemorragias durante as intervenções cirúrgicas: a diminuição da 

eliminação dos activadores do plasminogénio, que se traduz num aumento do tPA, e 

uma diminuição da produção dos inibidores da fibrinólise nomeadamente a α-2-

antiplasmina e o PAI-1 .11,26 

A α-2-macroglobulina também inibe a fibrinólise e, como é produzida pelos 

macrófagos, o seu nível está ligeiramente aumentado nas doenças hepatocelulares.  

A razão para a existência de fibrinólise na presença dos níveis diminuídos de inibidores 

de plasminogénio não é clara. A importância clínica da fibrinólise também é incerta 

mas, em pacientes submetidos a cirurgia, a hemorragia generalizada associada à 

fibrinólise parece ter significado clínico.11  

 

2.5.5 Coagulação intravascular disseminada 

A ocorrência de CID em pacientes com hapatopatias é controversa porque o perfil 

destes doentes é semelhante ao dos doentes com CID. A possibilidade de reversão da 

coagulopatia, em alguns casos, com a administação de heparina, pode sugerir a presença 

de CID, no entanto, uma das características desta doença é a presença de micro coágulos 
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nos órgãos principais e tal ocorrência não se tem verificado nas hepatopatias quer elas 

sejam agudas ou crónicas. 

Geralmente os níveis de fibrinogénio e de FVII estão aumentados nos doentes hepáticos 

enquanto que estão baixos em pacientes com CID. A hipofibrinogenemia, associada a 

alguns casos de cirrose, pode ser devida à perda de fibrinogénio por extravasamento, 

exsudação ou hemorragia bem como à sua rápida destruição pela plasmina ou à sua 

rápida eliminação e não a um problema de CID.11  

 

 

2.6 Transplante Hepático 

 
O primeiro transplante hepático humano foi efectuado por Thomas Starzl e 

colaboradores em 1963, em Denver. Apesar do seu insucesso, o primeiro transplante foi 

o advento de uma revolução científica extraordinária, que lhe daria o primeiro êxito em 

1967. Com a utilização da ciclosporina, como agente imunossupressor, o transplante 

hepático tornou-se uma realidade clínica no início dos anos 80, pela diminuição 

significativa das taxas de rejeição. Ao longo dos anos, um aperfeiçoamento das técnicas 

cirúrgicas levou a taxas de rejeição mais baixas. O desenvolvimento de soluções de 

preservação de órgãos mais eficazes e o aparecimento de novos fármacos 

imunossupressores melhoraram razoavelmente a taxa de sucesso dos transplantes 

hepáticos, sendo actualmente possível obter uma taxa de sucesso entre 70% e 90% um 

ano após a intervenção.27  

O transplante está indicado em casos de falência hepática aguda ou crónica de qualquer 

etiologia (tabela 2). As contra-indicações são poucas e incluem situações de doença 

cardiopulmonar severa, infecção sistémica descontrolada, doença maligna extra-

hepática, doença psiquiátrica ou neurológica, ineficácia do sistema venoso esplénico e 

comportamentos destrutivos causados por dependência alcoólica ou por drogas de 

abuso.28  
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Tabela 2: Patologias com indicação para transplante hepático  

 

DOENÇAS HEPÁTICAS  

Disfunções colestáticas 

- Cirrose biliar primária 

- Colangite esclerosante primária 

- Atrésia biliar extra-hepática 

- Síndrome de Alagille 

Hepatites crónicas 

- Hepatite B 

- Hepatite C 

- Hepatite autoimune 

Doença hepática alcoólica 

DOENÇAS HEPÁTICAS 

CRÓNICAS 

Doenças metabólicas 

- Hemocromatose hereditária 

- Deficiência em α-1-antitripsina 

- Doença de Wilson 

- Tirosinémia hereditária 

- Fibrose quística 

TUMORES 
- Carcinoma hepatocelular 

- Metástases hepáticas de tumor neuroendócrino 

FALHA HEPÁTICA 

FULMINANTE 

- Toxicidade induzida por fármacos/drogas 

- Hepatite viral aguda 

OUTRAS 

- Cirrose criptogénica 

- Doença poliquística hepática 

- Síndrome de Budd-Chiari 

- Amiloidoses 

 

O tempo que decorre, desde que o doente é colocado em lista de espera para transplante, 

e o momento em que é efectuada a cirurgia, tem um profundo impacto no resultado 

final. O prognóstico é geralmente bom se o organismo não apresenta complicações 

multisistémicas na altura do transplante podendo, no entanto, ser agravado em 20% a 

30% por debilidade do doente. 

O transplante de fígado demora entre 4 e 12 horas. A cirurgia dura 6 a 8 horas.  
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Após a intervenção o paciente inicia a medicação para evitar a rejeição. As taxas de 

sobrevivência melhoraram desde o aparecimento de fármacos como a ciclosporina, nos 

anos oitenta, o tacrolimus, a prednisona, a azatioprina, o micofenolato de mofetil, e 

outros, que são supressores do sistema imunitário e por isso previnem a rejeição do 

novo fígado. 

Após o transplante podem surgir complicações que, consoante a sua gravidade, podem 

ou não ser indicativas da necessidade de um segundo transplante. A mais grave é a falha 

de funcionamento do fígado transplantado que obriga a uma nova intervenção com 

carácter de urgência.29  

 

2.6.1 Procedimentos  

Existem dois tipos de transplante hepático: ortotópico e heterotópico. No primeiro caso, 

o fígado do doente é completamente removido e substituído por um fígado de um dador 

com características anatómicas relativamente normais. No segundo caso, o fígado 

doente do paciente permanece no lugar e é colocado um fígado auxiliar num local 

ectópico.29,30  

 Um transplante hepático pode envolver todo o fígado ou apenas um segmento 

(hepatectomia total ou parcial). A maioria das intervenções usam o fígado inteiro 

embora o número de transplantes de segmentos tenha vindo a aumentar, devido à 

escassez de órgãos e ao aumento do número de candidatos a este tipo de intervenção. 

A intervenção cirúrgica pode ser dividida em três fases: pré-anhepática, anhepática e 

pós-anhepática ou de reperfusão.31. Na tabela três está indicado o tempo médio, em 

minutos, que cada fase dura num estudo efectuado em 768 pacientes nos EUA.32  

 

Tabela 3: Tempo médio, em minutos, das fases do transplante (N.º total de pacientes = 768).  

 Tempo médio de duração 

Fases do 

transplante 
minutos % 

Pré-anhepática 155 ± 64 43 

Anhepática 96 ± 14 26 

Pós-anhepática 112 ± 14 31 

Total 363 ± 92 100 
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Fase pré-anhepática: 

Esta fase da operação envolve a imobilização do fígado doente do paciente preparando-

o para ser removido. Os procedimentos básicos incluem o isolamento da veia porta, da 

veia cava supra-hepática e infra-hepática, da artéria hepática e a separação dos ductos 

biliares. Dada a coagulopatia e a hipertensão portal habitualmente existentes, a 

hepatectomia do paciente pode ser o aspecto mais difícil de todo o transplante. Deve ser 

esperada uma extensa hemorragia durante esta fase. Assim que as estruturas acima 

referidas são isoladas, são aplicadas pinças ou clamps vasculares e os vasos são 

separados. O fígado é removido, dando início à fase anhepática. 

 

Fase anhepática: 

Esta fase inicia-se após a remoção do fígado do doente. É caracterizada por uma 

diminuição do retorno venoso ao coração devido à oclusão da veia cava inferior e da 

veia porta. Em alguns hospitais e centros é prática corrente utilizar um sistema de 

bypass ou desvio venoso, em que o sangue é desviado da parte inferior do corpo através 

de uma cânula colocada na veia femoral e na veia porta comuns e levado para a parte 

superior do corpo através de uma cânula venosa central. 

Após a remoção do fígado doente, o fígado do dador é anastomosado nas estruturas 

apropriadas para o segurar numa posição ortotópica. A anastomose da veia cava supra-

hepática é realizada primeiro, seguida das anastomoses da veia cava infra-hepática e da 

veia porta.  

 

Fase pós-anhepática ou de reperfusão: 

A fase pós-anhepática inicia-se com a remoção das pinças ou clamps da veia cava e veia 

porta e com a reperfusão do novo órgão. A anastomose da artéria hepática tanto pode 

ser realizada antes como depois deste passo. Esta fase é caracterizada por modificações 

importantes no estado do paciente. As alterações mais dramáticas ocorrem nos 

parâmetros hemodinâmicos, com hipotensão e eventuais arritmias graves. Também 

pode ocorrer uma coagulopatia severa devido à libertação de anticoagulantes endógenos 

decorrente da isquémia do fígado, ou por activação da fibrinólise. Nalguns casos são 
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utilizados aprotinina e ácido ε-aminocapróico, profilaticamente, para evitar a fibrinólise 

e diminuir as necessidades transfusionais. Também são comuns alterações dos 

electrólitos, nomeadamente hiperpotassémia e hipercalcémia que, em geral, respondem 

bem às administrações de cloreto de cálcio e de bicarbonato de sódio.  

Após a reperfusão do fígado, é realizada a anastomose do ducto biliar, estabelecendo-se 

assim a drenagem biliar.  

Existem algumas variantes à técnica cirúrgica padrão, nomeadamente a metodologia 

“piggyback”. Com esta técnica a veia cava do paciente é preservada, a veia cava infra-

hepática do dador é inserida em cima e a veia cava supra-hepática é anastomosada na 

confluência das veias hepáticas do paciente. Como não é necessário que a veia cava 

esteja totalmente fechada durante a anastomose, o sangue pode fluir para o coração não 

sendo necessário o bypass venoso.33  

 

2.6.2 Hemostase durante o procedimento 

O processo de um transplante hepático pode estar associado a perdas sanguíneas 

massivas no decorrer da operação e, consequentemente, a uma mortalidade e 

morbilidade operatórias bastante consideráveis. A hemorragia cirúrgica é 

frequentemente complicada com diferentes alterações na coagulação, que ocorrem 

principalmente na fase anhepática e após reperfusão do fígado transplantado.34  

Durante a primeira fase operatória (pré–anhepática) os níveis de todos os factores de 

coagulação e o número de plaquetas decrescem, uma vez que a coagulopatia 

preexistente é agravada pela hemorragia, provocada pela cirurgia. A coagulopatia 

devida ao efeito de diluição sobrepõe-se assim à coagulopatia associada à fraca 

capacidade de síntese hepática, deficiência de plaquetas e fibrinólise.11,34 A fibrinólise 

que às vezes ocorre nesta fase, deve-se provavelmente a um aumento progressivo do 

nível do tPA, não eliminado pelo fígado. 

No decorrer da fase anhepática não ocorre hemorragia importante de origem cirúrgica. 

No entanto, pode ocorrer uma hemorragia difusa, que se julga ter origem nas 

deficiências da hemostase habitualmente presentes. Observa-se também uma actividade 

fibrinolítica aumentada, resultante do desequilíbrio entre activadores e inibidores. 

Alguns estudos revelaram que a actividade do tPA sintetizado nas células endoteliais 

aumenta durante esta fase, pela incapacidade do fígado em eliminá-lo da circulação. O 
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decréscimo de α-2-antiplasmina e de plasminogénio colaboram também para o aumento 

da actividade fibrinolítica.31,34 

A restauração do fluxo sanguíneo, para o fígado recentemente implantado, leva à 

libertação de activadores da fibrinólise, aumentando ainda mais este fenómeno.35  

Lewis e colaboradores observaram uma diminuição nos factores V e VIII:c durante os 

períodos de hiperfibrinólise, sugerindo que estes factores são destruídos selectivamente 

pela plasmina circulante, durante o processo de fibrinólise activa.31  

A reperfusão do fígado transplantado é um ponto crucial na cirurgia e o início da 3ª 

fase, ou fase pós-anhepática, e está associada a uma coagulopatia severa. Os processos 

que podem afectar a função hemostática após a reperfusão são: CID, fibrinólise 

aumentada, sequestração das plaquetas no fígado, libertação de heparina ou de factores 

semelhantes à heparina, factores humorais e metabólicos e alterações do fígado 

transplantado.34,36  

A presença de CID nesta fase é alvo de grande discussão e poderá ter a ver com a 

qualidade do órgão transplantado. A fibrinólise aumentada está demonstrada pela 

ocorrência de níveis elevados de tPA, tal como acontece na fase anterior, sendo 

acompanhada pela elevação dos níveis de produtos de degradação da fibrina (PDF) e 

pelo aumento do complexo trombina-ATIII, o que leva a supor que o acréscimo da 

fibrinólise não está relacionado com a formação de trombina. Nesta fase, o mecanismo 

mais importante, associado à elevação do tPA é o aumento da sua síntese. O decréscimo 

do número de plaquetas, presente nesta fase, pode ser devido à sua sequestração, quer 

nos espaços de Disse quer nos sinusóides, ou devido à fagocitose pelas células de 

Küpfer, não sendo ainda claro qual o mecanismo mais importante.34  

A libertação de heparina e seus similares, durante a reperfusão, reflecte-se no aumento 

do TTPa e do TT. O papel dos factores humorais e metabólicos tais como a acidose 

metabólica, a redução do cálcio ionizado, a diminuição da temperatura corporal, a 

hipercaliémia e a hiponatrémia, tem sido sugerido como relevante mas persistem ainda 

muitas dúvidas.35  

As alterações sofridas pelo fígado transplantado durante a conservação têm um papel 

importante, principalmente na produção dos factores de coagulação. Uma duração de 

conservação longa pode implicar um mau funcionamento hepático, que se traduz num 

decréscimo importante da síntese dos factores da coagulação.31,34  
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A fibrinólise e o efeito hemolítico dissipam-se gradualmente e os níveis de factores pró-

coagulantes aumentam até ao nível de base, à medida que o fígado transplantado 

começa a funcionar. No entanto, as hemorragias podem persistir em alguns pacientes. 

Hemorragias com coagulopatia persistente são causadas por uma terapêutica de 

substituição insuficiente ou por um mau desempenho do fígado transplantado, por vezes 

com isquémia e/ou alterações imunológicas.  

A hemorragia, com níveis baixos persistentes dos factores I, V e VIII, é uma 

complicação da fibrinólise, porque o plasminogénio e a plasmina destroem 

selectivamente estes factores.  

A severidade e duração das disfunções da coagulação parecem estar relacionadas com a 

capacidade funcional do fígado do dador. 

 

2.6.3 Utilização de plasma fresco congelado 

As perdas sanguíneas que ocorrem durante um transplante hepático são muito elevadas, 

sendo por isso prática corrente, nalguns centros, o uso de componentes sanguíneos 

durante a intervenção cirúrgica. 

No decorrer do transplante podem ser administrados concentrados (eritrocitários ou 

plaquetários), crioprecipitados, plasma fresco congelado (PFC) ou plasma inactivado 

por solvente/detergente (PI), consoante a avaliação das necessidades feita pela equipa de 

cirurgia.  

Considera-se que existe uma deficiência de um factor clinicamente importante, se os 

níveis desse factor estiverem reduzidos em cerca de 30% (relativamente ao valor 

normal). 

A utilização dos componentes sanguíneos é controversa, havendo opiniões divergentes 

sobre a adequação da utilização destes componentes para tratar a coagulopatia 

decorrente do transplante. 

Devido aos elevados níveis de fibrinogénio e de FVIII, raramente é necessário 

administrar crioprecipitados contendo fibrinogénio, FVIII e FXIII durante este período.  

Williamson e col. (1999) mostram que, imediatamente após a infusão de 400 ml de PI 

ou PFC, não há grandes alterações nos factores V, VIII e XIII, e que estes se mantém 

sem alterações significativas até 24 horas após a infusão.37 
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Segundo Pruvot e col. (2003) o PFC contém factores, como o FV, em concentrações 

muito baixas. Os Autores referem que a maioria das normas publicadas para o uso do 

PFC não recomenda a utilização do PFC, no transplante hepático, mas sublinham o seu 

uso incondicional nas transfusões massivas ou nas doenças hepáticas, apenas se 

ocorrerem hemorragias clínicamente importantes e evidência de alterações graves na 

coagulação. Os Autores mencionam, ainda, que imediatamente após o transplante, os 

níveis dos factores de coagulação estão baixos, e que tais valores se encontram 

relacionados com as funções do fígado novo38  

No PI foi encontrado cerca de 31% menos de FV que no PFC e mesmo assim este 

último contém quantidades relativamente pequenas de FV, consideradas apenas 

suficientes para manter a coagulabilidade do sangue. O aumento dos níveis da maioria 

dos factores situa-se em aproximadamente 2,5%. 39  

Alguns Autores consideram mais importante a administração de PI ou PFC para manter 

a hemodinâmica e/ou para substituir uma perda de sangue grave do que para repor os 

níveis dos factores da coagulação36 com base em estudos que indicam que não há 

correlação entre os níveis dos factores da coagulação e as necessidades de transfusão.32  

 

2.6.4 Coagulação após o transplante 

Após a intervenção cirúrgica, quando a função hepática recupera e a hemorragia 

abdominal pára, os parâmetros da coagulação voltam normalmente aos valores 

encontrados antes da operação. No entanto, se a função hepática se deteriora, todas as 

alterações associadas à falência hepática aguda desenvolver-se-ão (aumento do TP e do 

TTP e uma diminuição da concentração do fibrinogénio e do número de plaquetas). Se 

houver hemorragia após a operação, e a necessidade contínua de transfusões sanguíneas, 

a coagulopatia por diluição observada durante a intervenção mantém-se. 

 

2.7 Avaliação da função hepática 
 
Os testes realizados para o estudo de um doente hepático têm como objectivo avaliar o 

estado de funcionamento do fígado e dar indicações sobre o prognóstico e a evolução da 

doença.  
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Os testes mais utilizados são os marcadores bioquímicos das lesões hepatocelulares e 

incluem principalmente a aspartato-aminotransferase (AST) e a alanina-

aminotransferase (ALT). Estas enzimas aparecem, na circulação, com valores superiores 

aos normais quando há inflamação ou necrose dos hepatócitos. A ALT é mais específica 

que a AST, que também pode estar aumentada noutras situações tais como o enfarte do 

miocárdio. 

A fosfatase alcalina (FA), é uma enzima que está associada ao tracto biliar, embora não 

seja específica dele, podendo também ser encontrada no osso e na placenta. O seu valor 

aumentado pode ser indicativo de colestase ou de inflamação ou lesão do tracto biliar 

devendo, no entanto, o seu valor ser considerado em associação com o de outras 

enzimas, nomeadamente a gama-glutamiltranspeptidase (γGT). 

A γGT é produzida nos ductos biliares e é muitas vezes utilizada para confirmar a 

etiologia hepática do aumento da FA. 

Outro teste comum em doentes hepáticos é a determinação dos valores da bilirrubina no 

sangue. A bilirrubina resulta da degradação enzimática do grupo heme da hemoglobina. 

Durante a degradação dos glóbulos vermelhos, no baço, a hemoglobina é separada e 

transferida para o fígado onde sofre metabolização e conjugação, num processo que a 

torna mais hidrosolúvel. A solubilidade da bilirrubina permite que ela seja excretada na 

bílis. A presença de bilirrubina conjugada, em valores aumentados e no sangue, pode ser 

indicativa de uma diminuição da sua secreção para a bílis devida a doença hepática. 

Os níveis séricos de albumina podem servir como índice da capacidade de síntese do 

fígado. No entanto, as ligações da albumina a outras moléculas tornam os valores da 

concentração de albumina difíceis de interpretar. O fígado pode aumentar a produção de 

albumina duplicando-a e o facto desta ter uma semi-vida de três semanas no plasma, faz 

com que a sua concentração varie lentamente em resposta às alterações da sua síntese.40 

 

2.7.1 Testes de coagulação  

A determinação da actividade e da concentração plasmática dos vários factores da 

coagulação têm sido usadas como testes para avaliação da função hepática há vários 

anos, partindo de dois princípios: 
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a) O nível plasmático dos factores da coagulação produzidos pelo fígado está 

relacionado com a sua taxa de síntese e as alterações desta taxa estão associadas a 

variações dos níveis plasmáticos; 

b) A taxa de síntese dos factores de coagulação está relacionada com a extensão das 

alterações morfológicas e funcionais do fígado. 

Estes princípios deverão ser utilizados, com algum cuidado, e a sua generalização deve 

ser restringida. A validade do primeiro princípio pode ser posta em causa para casos em 

que há síntese extra-hepática.  

O nível plasmático das proteínas não é apenas determinado pela síntese hepática mas 

reflecte o equilíbrio entre as suas taxas de síntese e de eliminação da circulação. Este 

facto também é aplicado aos factores da coagulação. Situações hemorrágicas ou uma 

degradação acelerada dos factores da coagulação, podem diminuir os níveis de 

actividade dos factores sem, no entanto, estar comprometida a sua síntese.6 A prática 

clínica utiliza como medida do grau de diminuição da síntese dos factores de 

coagulação e consequentemente do grau de coagulopatia, o TP, o TTPa, a determinação 

dos valores de ATIII, do fibrinogénio e do número de plaquetas por litro.32  

O TP é muitas vezes usado como indicador do prognóstico para transplante hepático35 

porque avalia as vias extrínseca e comum da cascata da coagulação e consequentemente 

a protrombina, o FV e os factores VII e X. Os valores do TP encontram-se aumentados 

quando o fígado já perdeu consideravelmente a sua capacidade de síntese pelo que é 

relativamente insensível à disfunção hepática, mesmo quando ela é mais ligeira. No 

entanto, um valor elevado pode ser indicador de falha grave, uma vez que o FVII é 

sensível a alterações rápidas na função de síntese do fígado. Por outro lado um TP 

aumentado pode também ser resultado de uma deficiência em vitamina K que pode ter 

origem extra-hepática por má absorção intestinal. O despiste desta situação pode ser 

feito através da administração de vitamina K que, neste caso, fará com que os valores do 

TP voltem ao normal.40  

A determinação individual dos factores da coagulação pode ser útil na avaliação da 

função hepática. Segundo alguns Autores41 uma actividade de FV inferior a 20%, após 

transplante hepático, é considerada como um mau prognóstico e sugestivo de falha 

hepática e da necessidade de um segundo transplante de fígado.42 Para outros Autores, 
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uma taxa de FV inferior a 50% é já representativa de insuficiência hepática severa que 

pode justificar, juntamente com outros dados clínicos, a necessidade do transplante43,44  

 

2.7.2 Monitorização durante o transplante 

Desde o início dos transplantes hepáticos que se reconhece uma grande dificuldade em 

controlar a coagulação e a hemorragia no decurso da cirurgia. Tais factos levaram a uma 

preocupação em monitorizar os vários parâmetros da coagulação. 

Os perfis de coagulação convencionais, que incluem o TP, o TTPa, os níveis de 

fibrinogénio, a determinação dos valores de alguns factores de coagulação, tais como o 

FV e outras proteínas da coagulação (ATIII, PC, PS), têm um papel fundamental na 

fisiopatologia da coagulação no decorrer do transplante. Estes perfis deterioram-se 

rapidamente no decorrer da intervenção e recuperam gradualmente assim que o novo 

fígado começa a funcionar.45 

Estes testes têm sido maioritariamente usados para avaliar os processos de hemostase 

durante a cirurgia. No entanto, se pensarmos que o FV é um factor reconhecido como 

um bom indicador da função hepática e tendo em conta que a sua determinação durante 

o transplante é feita sistematicamente, a sua flutuação desde o início da cirurgia até ao 

final, com o novo fígado já colocado, pode dar indicação da qualidade e funcionamento 

do fígado transplantado. 
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3 Material e métodos 
 
Os valores de FV utilizados neste trabalho foram gentilmente cedidos pelo Laboratório 

de Imunohemoterapia do Hospital Curry Cabral em Lisboa. 

A instituição efectua transplantes hepáticos desde 1992 e o Laboratório de 

Imunohemoterapia colabora com as equipas de cirurgia, quer realizando as análises com 

a qualidade e urgência necessárias, quer fornecendo os componentes para transfusão. 

O protocolo analítico para o estudo da hemostase, em pacientes com hepatopatias e, 

mais especificamente durante o transplante hepático, inclui a determinação de TP, 

TTPa, TT, fibrinogénio, PC, PS, ATIII, D-dímeros e FV. 

Neste trabalho foram utilizados os valores do FV obtidos nas diferentes fases do 

transplante hepático. 

 

3.1 População 

Os indivíduos incluídos neste estudo são pacientes que efectuaram transplantes 

hepáticos devido a vários tipos de doença hepática terminal. As informações clínicas e 

os resultados laboratoriais sobre os doentes foram obtidos nos arquivos do Laboratório 

de Imunohemoterapia (referentes aos anos compreendidos entre 1997 e 2003) do 

Hospital Curry Cabral. De acordo com a disponibilidade dos dados e da informação 

clínica disponível foram escolhidos dois grupos de doentes. Um, contendo pacientes 

sujeitos a um único transplante hepático e com uma evolução favorável até ao momento 

da realização deste trabalho e outro contendo doentes sujeitos a mais do que um 

transplante.  

 

3.2 Amostragem 

Durante o transplante ocorrem as 3 fases descritas anteriormente. No decurso da 

intervenção foram executadas seis colheitas de sangue para estudo dos parâmetros da 

coagulação nas seguintes fases: início da cirurgia, pré-anhepática, anhepática, de 

reperfusão, encerramento das vias biliares e final da cirurgia. Os valores escolhidos para 

este estudo foram os dados obtidos durante estas fases, não tendo sido feito qualquer 

estudo pré ou póstransplante. 
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As amostras de sangue venoso foram colhidas para tubos próprios e com anticoagulante 

(citrato trissódico na proporção de nove partes de sangue para uma parte de 

anticoagulante), conforme os procedimentos em vigor no Hospital. 

As colheitas foram executadas no bloco operatório. Foram registadas as horas das 

recolhas das diferentes amostras que, em seguida, foram transportadas ao Laboratório 

de Imunohemoterapia do Hospital para serem analisadas. 

No laboratório as amostras foram centrifugadas, durante 10 minutos a 3500 rpm; o 

plasma foi colocado, em cuvetes, no aparelho automático para a determinação dos 

vários parâmetros programados, nomeadamente o FV. Os valores obtidos foram 

validados pelo patologista clínico, e enviados para o bloco operatório. Durante o 

transplante as análises são sempre executadas com carácter de urgência para que os 

valores do estudo da hemostase cheguem o mais rapidamente possível ao bloco 

operatório. 

 

3.3 Doseamento da actividade do Factor V 
 

A determinação da actividade do FV foi feita recorrendo ao Autoanalyser ACL Advance 

(Beckman Coulter). Este analisador, totalmente automático, permite realizar ensaios de 

coagulação, cromogénicos e imunológicos simultaneamente. É considerado um aparelho 

rápido, devido à possibilidade de carregar continuamente cuvetes e amostras e também 

devido à sua capacidade de processar amostras com carácter urgente, à frente das outras 

amostras já programadas. O seu “software” inclui um programa de estatística com 

capacidade de arquivo e de base de dados, bem como a execução de gráficos de Levey-

Jennings. 

O controlo de qualidade do aparelho foi feito duas vezes por dia sendo o mesmo 

programado para realizar um “check point” interno de 4 em 4 horas. A calibração do 

aparelho é executada sempre que se justifique tendo em atenção as normas NCCLS 

(“National Committee for Clinical Laboratory Standards”) para laboratório de análises 

clínicas.  

O kit de reagentes utilizado para a determinação do FV foi o Hemosil™ Factor V 

Deficient Plasma (Instrumentation Laboratory). Este kit é composto por 5 recipientes de 

1 ml cada, com plasma humano liofilizado, do qual se eliminou artificialmente o FV 

com um tampão e estabilizadores. A actividade residual do FV é inferior ou igual a 1% 
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enquanto todos os outros factores estão presentes em taxas normais.46 Para a sua 

utilização dissolve-se o conteúdo de cada recipiente em 1ml de água destilada (tipo II de 

acordo com as normas NCCLS) homogeneizando suavemente. O reagente deve 

repousar durante 30 minutos (15-25ºC) e, antes da 1ª utilização, deve ser invertido 

várias vezes e lentamente, para misturar os diferentes componentes e evitar a formação 

de espuma. Este reagente uma vez colocado no sistema ACL Advance tem uma 

estabilidade de 24 horas.  

A actividade do FV do plasma do doente é determinada por um teste de tempo de 

protrombina modificado depois de diluído e adicionado ao plasma deficitário em FV. A 

correcção do tempo de coagulação prolongado do plasma deficitário é proporcional à 

concentração (% de actividade) do factor V no plasma do doente, que se obtém a partir 

de uma curva de calibração.  

O intervalo de valores normais estabelecido pelo Laboratório, face à sua população de 

doentes, foi de 60-140% de actividade o que corresponde a 0,60-1,40 UI de FV. Estes 

valores foram obtidos com uma “pool” de pelo menos 30 dadores. 

 

3.4 Grupos de pacientes estudados 
 

Neste trabalho foram avaliados, dois grupos de seis (6) doentes cada, de ambos os 

sexos.  

No primeiro grupo (com idades compreendidas entre 20 e 60 anos) estão incluídos os 

doentes que foram submetidos a um transplante (grupo 1TH) tendo o seu percurso 

evoluído favoravelmente, segundo informações recolhidas no laboratório. No segundo 

grupo estão os doentes (com idades compreendidas entre 26 e 57 anos) que foram 

submetidos a dois transplantes (grupo 2TH).  

Do total dos 12 pacientes 6 sofriam de paramiloidose, 2 de cirrose alcoólica, 1 de 

neoplasia hepatocelular, 2 de cirrose de etiologia desconhecida e 1 de síndrome de Budd 

Chiari (gráfico 1). Todos os doentes pertencentes ao grupo 2TH sofriam de 

paramiloidose. 
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Distribuição dos pacientes por patologia
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Cirrose de etiologia
desconhecida

Síndrome Budd Chiari

 

Gráfico 1: Distribuição do total dos pacientes em estudo por patologia 

 

3.5 Modelação dos dados 

Os níveis plasmáticos das proteínas dependem do balanço entre a sua velocidade de 

formação e a sua velocidade de eliminação. O caso mais simples acontece quando a 

velocidade de formação da enzima é constante ou de ordem zero e a sua inactivação é 

de primeira ordem.47 

Considerando que o FV é uma substância endógena secretada directamente para a 

corrente sanguínea e que existe normalmente uma concentração constante, a sua 

distribuição no organismo pode ser representada por um modelo aberto de um 

compartimento (figura 17) e o seu comportamento pode ser considerado similar a uma 

cinética de perfusão. 

 

 

 

 

. 

 

 

Este comportamento do FV indica a existência de um input ou entrada e um output ou 

saída. A entrada é a taxa de aparecimento do FV no sangue ou ko e a saída é a taxa de 

eliminação do mesmo factor. 

Figura 17: Modelo de um compartimento: Ko-“input” ou taxa de entrada; Ke-“outpt” ou taxa 
de eliminação; V – Volume de distribuição; C - concentração

ko     ke 
V 
C
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Com base neste modelo podemos dizer que a variação da concentração de FV existente 

no organismo é dada pela taxa de produção menos a taxa de eliminação como 

evidenciado na equação 1 em que M é a quantidade de FV (massa), ko é a taxa de 

produção, ke  é a taxa de eliminação.  

 

  Mkk
dt

dM
eo −=                         Equação 1 

 

A equação 1 por integração, e substituindo a massa (M) pela Concentração de FV (CFV) 

a multiplicar pelo Volume de Distribuição (V), origina a equação 2 que nos dá a 

concentração do FV no plasma em qualquer momento. 

 

( )tk

e

o
FV

ee
kV

kC −−= 1               Equação 2 

 

Num organismo em funcionamento normal a concentração de FV é constante porque a 

sua produção está em equilíbrio com a sua eliminação. Assim, na situação de estado 

estacionário ou steady state (∞) a concentração não varia e depende da velocidade de 

produção, da velocidade de eliminação e do volume de distribuição (equação 3). 

 

Vk
k

C
e

o
FV =∞

 Equação 3 

 

A velocidade ou taxa de produção de FV, numa situação fisiológica, segue uma cinética 

de ordem zero e a velocidade ou taxa de eliminação segue uma cinética de primeira 

ordem sendo obtida a partir do declive da curva de eliminação que é constante 

independentemente da velocidade de produção. 

 Assim, os valores do FV obtidos durante o transplante hepático podem ser avaliados 

colocando-os numa representação gráfica de logaritmo neperiano da % de actividade de 

FV em função do tempo dando-nos a recta de eliminação da qual podemos tirar a 

constante de eliminação.  
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Podemos constatar, pelo aspecto dos dados no gráfico que este decréscimo ou 

decaimento apresenta uma cinética de primeira ordem como seria de esperar tendo em 

conta a semelhança com o modelo de perfusão de um compartimento. De facto, a 

eliminação do FV decresce a uma velocidade proporcional à quantidade de FV restante 

e pode ser descrita pela equação 4.  

 

 

Mk
dt

dM
e−=                                      Equação 4 

 

 
Integrando temos a equação 5 que representa a equação de uma recta (equação 6). 

  

0lnln MtkM e +−=                    Equação 5 

 

abxy +=                                       Equação 6 

 

Fazendo uma analogia entre as duas equações retiramos que o declive é a velocidade de 

eliminação (equação 7). 

)( bke −=                                            Equação 7 

 

O tempo de semi-vida (t1/2 ) de uma substância é por definição o período de tempo 

necessário para que a quantidade ou concentração de uma substância no organismo 

decresça para metade, o que indica a taxa com que a substância desaparece do 

organismo e portanto deixa de efectuar a sua função. 

 

 Partindo da equação 8 que descreve a concentração (C) de factor V no plasma no tempo 

t, para uma eliminação de primeira ordem, onde C0 é a concentração inicial e ke a 

constante de eliminação chegamos à equação 9 quando t = t ½ então C= C0/2. 

tkeeCC −= 0
                            Equação 8 
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2/10

0

2
tkeeCC −=                      Equação 9 

 

 

Aplicando logaritmos e rearranjando, o tempo de semi-vida pode ser obtido pela 

equação 10: 

      

ek
t 2ln

2/1 =                                         Equação 10 

 

O tempo de semi-vida, t1/2, para uma reacção de primeira ordem é, como se pode ver, 

constante.  

Com os dados colocados em gráfico pode ser feito um ajustamento partindo do 

princípio de que há uma relação entre as variáveis. Assim, é formada uma equação 

empírica que descreve essa relação existente. Esta equação deve ser ajustada 

satisfatoriamente aos dados observados e partindo dos dados obtidos nessa equação 

empírica podemos obter informação sobre a constante de eliminação e posteriormente 

sobre o tempo de semi-vida. 
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4 Resultados 

Como atrás referido, os pacientes foram divididos em dois grupos. No primeiro grupo 

(1TH) estão os doentes que foram submetidos a um transplante, evoluindo a sua 

condição favoravelmente tanto quanto é possível avaliar dos dados fornecidos pelo 

Hospital. No segundo grupo (2TH) estão os doentes que foram submetidos a dois 

transplantes. 

Todos os valores obtidos para os dois grupos de pacientes, foram colocados em gráfico 

semilogarítmico e analisados caso a caso.  

Os valores de FV, em % de actividade, obtidos durante as fases do transplante foram 

colocados em escala logarítmica, num gráfico, em função do tempo e em horas. Assim 

sendo, para cada doente foi possível observar o comportamento, em gráfico, dos valores 

de FV durante a execução do transplante.  

Após visualização de todos os gráficos, o perfil da actividade de FV vs tempo, permite 

assumir um comportamento monoexponencial durante o evoluir do transplante.  

Foi aplicado o método de regressão exponencial, aos pontos colocados em gráfico, 

permitindo obter um declive e, consequentemente, uma constante de eliminação ou de 

desaparecimento. A equação obtida por regressão exponencial (equação 11) é 

facilmente linearizada aplicando logaritmos, podendo assim ser feita a analogia com a 

equação 5. 

bxaey =     Equação 11 

 

O tempo de semi-vida (t1/2) foi então obtido a partir da equação, t 1/2 =(ln 2) / ke onde ke 

é a constante de desaparecimento que pode ser obtida pelo declive (b) da recta ajustada 

por regressão exponencial, através da igualdade ke=-b. 

Tendo em atenção o objectivo de verificar se os níveis de FV, traduzidos em t1/2, podem 

ser indicativos de um mau funcionamento hepático considerou-se importante avaliar o 

t1/2 obtido com os valores das três últimas colheitas, ou seja, a partir da reperfusão. Se 

fossem utilizados todos os valores para a determinação do t1/2 poderia incorrer num 

desvio provocado pelos valores obtidos pelo funcionamento do fígado doente. A partir 

da fase de reperfusão o fígado novo inicia o seu funcionamento e é precisamente este 
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estado de funcionamento que está a ser avaliado em termos de capacidade de síntese e 

eliminação do FV. 

Após a obtenção do t1/2 do FV como atrás referido para os dois grupos de doentes, foi 

feito um tratamento estatístico para avaliar se os t1/2 obtidos nos dois grupos são 

estatisticamente diferentes. 

Em seguida são apresentados os resultados, começando pela obtenção do t1/2 para cada 

um dos doentes de cada grupo e posteriormente o tratamento estatístico desses valores. 

Os nomes dos pacientes foram mantidos em anonimato sendo apenas referenciadas as 

iniciais para melhor compreensão caso a caso.  

 

Obtenção do tempo de semi-vida  
 
Como já foi referido o t1/2 foi obtido a partir do declive da equação da exponencial que 

melhor se ajusta aos valores obtidos de cada doente durante as três últimas etapas 

(reperfusão, encerramento vias biliares e final cirurgia) do transplante hepático. São 

apresentados aqui os gráficos para os 12 doentes começando com os doentes do grupo 

1TH, e em apêndice é apresentada uma tabela com todos os valores. 

 

CAB - 1TH
y = 55,591e-0,1037x

R2 = 0,9691

1

10

100

0 0,5 1 1,5 2 2,5
tempo (h)

FV
Exponencial (FV)

 

Gráfico 2: Gráfico e equação da exponencial (―) (canto superior direito), dos últimos três valores 
( ) obtidos no transplante do paciente CAB. 
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JHJ - 1TH
y = 33,191e-0,0782x

R2 = 0,9866
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Gráfico 3: Gráfico e equação da exponencial (―) (canto superior direito), dos últimos três valores 
( ) obtidos no transplante do paciente JHJ. 

 
 
 
 
 

CSMD- 1TH
y = 55,455e-0,1283x

R2 = 0,9528
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Gráfico 4: Gráfico e equação da exponencial (―) (canto superior direito), dos últimos três valores 
( ) obtidos no transplante do paciente CSMD. 
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JMC - 1TH y = 43,017e-0,0651x

R2 = 0,9998
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Gráfico 5: Gráfico e equação da exponencial (―) (canto superior direito), dos últimos três valores 
( ) obtidos no transplante do paciente JMC. 

 
 
 
 
 

MJCGM - 1TH y = 50,428e-0,0632x

R2 = 0,9991
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Gráfico 6: Gráfico e equação da exponencial (―) (canto superior direito), dos últimos três valores 
( ) obtidos no transplante do paciente MJCGM. 
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PRGC - 1TH y = 77,879e-0,0905x

R2 = 0,9961
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Gráfico 7: Gráfico e equação da exponencial (―) (canto superior direito), dos últimos três valores 
( ) obtidos no transplante do paciente PRGC. 

 

Os seguintes gráficos representam os doentes pertencentes ao grupo 2TH.  

 

 

 

CALN - 2TH y = 99,775e-0,2627x

R2 = 0,8166

1

10

100

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
tempo (h)

FV
Exponencial (FV)

 

Gráfico 8: Gráfico e equação da exponencial (―) (canto superior direito), dos últimos três valores 
( ) obtidos no transplante do paciente CALN. 
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MADA - 2TH
y = 99,46e-0,3476x
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Gráfico 9: Gráfico e equação da exponencial (―) (canto superior direito), dos últimos três valores 
( ) obtidos no transplante do paciente MADA. 
 

 

 

AS - 2TH
y = 47,531e-0,3278x
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Gráfico 10: Gráfico e equação da exponencial (―) (canto superior direito), dos últimos três valores 
( ) obtidos no transplante do paciente AS. 
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FSF - 2TH
y = 91,679e-0,3025x
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Gráfico 11: Gráfico e equação da exponencial (―) (canto superior direito), dos últimos três valores 
( ) obtidos no transplante do paciente FSF. 

 
 
 
 

MRSOL - 2TH
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Gráfico 12: Gráfico e equação da exponencial (―) (canto superior direito), dos últimos três valores 
( ) obtidos no transplante do paciente MSROL. 

 
 

 
 



RESULTADOS 

Mestrado em Biofarmácia e Farmacocinética Avançada 56 

DPF - 2TH
y = 45,726e-0,2474x
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Gráfico 13: Gráfico e equação da exponencial (―) (canto superior direito), dos últimos três valores 
( ) obtidos no transplante do paciente DPF. 

 

Uma vez obtidas as equações exponenciais por regressão é possível, através do declive, 

obter a constante de decaimento ou desaparecimento e a partir desta calcular o tempo de 

semi-vida para o FV durante a evolução do transplante hepático.  

Os valores do tempo de semi-vida tabelados, foram descritos com 3 algarismos 

significativos e todos os resultados posteriores são apresentados seguindo essa 

metodologia. 

Na tabela 4 estão representados os tempos de semi-vida obtidos para os 12 pacientes 

separados nos dois grupos referidos 1TH e 2TH. 

 

Tabela 4: Valores individuais do tempo de semi-vida do FV durante o transplante. 

 
GRUPO 1TH GRUPO 2TH 

Paciente 
Tempo de semi-

vida (h) 
Paciente 

Tempo de 

semi-vida (h) 

CAB 6,68 CALN 2,63 

JHJ 8,86 MADA 1,99 

CSMD 5,40 AS 2,11 

JMC 10,6 FSF 2,29 

MJCGM 11,0 MRSOL 2,53 

PRGC 7,65 DPF 2,80 
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Com os valores do tempo de semi-vida do FV, obtidos no decorrer dos transplantes, fez-

se o tratamento estatístico, para analisar e comparar os resultados obtidos nos dois 

grupos de doentes. 
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4.1 Análise Estatística 

 
4.1.1 Estatística Descritiva 

 
Os dados foram avaliados estatisticamente em “software” especializado (SPSS 10.0 

para Windows 98®) e foram abordados dois tipos de estatística, a descritiva e a 

indutiva. 

A estatística descritiva ocupa-se da elaboração dos dados resultantes da investigação e 

tem como objectivo organizar os resultados de forma a salientar algumas das suas 

propriedades essenciais. Os dados são descritos através de indicadores chamados 

estatísticas como é o caso da média, mediana, moda, desvio padrão, etc. 

A estatística indutiva, ou inferência estatística, permite tirar conclusões, com base nos 

elementos observados, para um domínio mais vasto do qual esses elementos provieram 

ou seja, permite generalizar as conclusões tiradas, com base na amostra, para a 

população.  

Inicialmente foi feita uma análise dos dados univariada onde a variável foi tratada 

isoladamente. Neste tipo de análise é tida em conta a representação gráfica da 

distribuição e a utilização das estatísticas apropriadas ao resumo dos dados. A análise 

seguinte é bivariada onde são estabelecidas relações entre variáveis. 

Foi executada uma análise estatística descritiva exploratória de todos os valores do 

tempo de semi-vida, obtidos para todos os pacientes estudados, conforme descrito na 

tabela 5.  
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Tabela 5: Estatística descritiva exploratória dos doentes submetidos a um transplante e com 
recuperação favorável (grupo 1TH). 

 
 

Pela análise da tabela 5 e em relação à simetria e ao achatamento da distribuição da 

amostra foram avaliados os ratios Skewness/std error e Kurtosis/std error, 

respectivamente. Para o primeiro caso o valor obtido está entre -2 e 2 (-0,0568) e 

portanto a distribuição é simétrica. No segundo caso o valor obtido é -0,904 o que 

indica que a distribuição é mesocúrtica. 

Estas duas características permitem considerar que a média é um indicador 

representativo do centro da distribuição. A média do t1/2 do FV para estes doentes é de 

8,37h. As outras medidas de tendência central também apresentam valores semelhantes 

(mediana: 8,25h; média truncada a 5%: 8,39h) e estão incluídas dentro do intervalo de 

confiança de 95% para a média (entre 6,05h e 10,7h) o que nos dá mais um indicador de 

simetria da distribuição. Este intervalo de confiança informa que há 95% de confiança 

do verdadeiro tempo de semi-vida médio se situar entre 6,05h e 10,7h. 

A quantificação da variabilidade da média é dada pela estimativa do erro amostral ou 

erro padrão da média, que é a variação entre o t1/2 médio calculado e o t 1/2 médio de 

outras amostras aleatórias de igual dimensão que poderiam ter sido obtidas sobre a 

mesma população, e que para estes doentes é de 0,902h. 

A nível das medidas de dispersão, observa-se o desvio padrão, a amplitude total e a 

amplitude interquartil.  

Grupo 1TH
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O desvio padrão, definido como o desvio em relação à média é de 2,21h. A amplitude 

total, dada pela diferença entre os valores extremos da variável (5,40h e 11,0h) indica 

que a amplitude do intervalo de variação é de 5,57h.  

O desvio padrão relativo ou coeficiente de variação é de 26,4%. 

Pelo atrás referido, a distribuição é considerada simétrica e mesocúrtica o que são 

condições necessárias, mas não suficientes, para identificar uma distribuição como 

normal. A confirmação é dada por dois testes que avaliam a normalidade da 

distribuição. O teste de Kolmogorov-Smirnov com a correcção de Lillefors e o teste de 

Shapiro-Wilk indicam que a normalidade não é rejeitada. Sendo a hipótese nula a 

hipótese de que o tempo de semi-vida dos transplantes segue uma distribuição normal e 

uma vez que qualquer um dos valores encontrados para o nível de significância são 

superiores a 0,05 (0,200 para o teste Kolmogorov-Smirnov e 0,535 para o Shapiro-wilk) 

a normalidade não é rejeitada (tabela 6). 

 

Tabela 6: Testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk para a normalidade da distribuição da 
amostra (grupo 1TH). 

Testes de Normalidade

,183 6 ,200* ,931 6 ,535
TH
Dts S/RTHSEMIVIDA

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 

 
 

Os gráficos da normalidade (Normal Q-Q e Detrended Normal Q-Q) corroboram a 

normalidade da distribuição. 

Os gráficos 2 e 3 servem para determinar se a distribuição da variável está de acordo 

com a distribuição Normal. 

 



RESULTADOS 

Mestrado em Biofarmácia e Farmacocinética Avançada 61 

Normal Q-Q Plot of SEMIVIDA

(Grupo 1TH)

Observed Value

12111098765

E
xp

ec
te

d 
N

or
m

al

1,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

-1,5

 

Gráfico 14: Gráfico de probabilidade Q-Q (quantis) para o grupo 1TH. Os valores observados da 
variável são colocados versus os valores esperados se a distribuição fosse normal. 
 

Caso a variável tenha uma distribuição normal os valores do gráfico 2 devem estar 

distribuídos aleatoriamente nas proximidades da linha recta ascendente. Em relação ao 

gráfico 3 as observações devem distribuir-se de forma aleatória à volta da linha recta 

horizontal zero para a distribuição ser considerada normal.  
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Gráfico 15: Análise dos desvios à normalidade do grupo 1TH. A diferença entre os valores 
padronizados para cada observação e os correspondentes valores esperados sob a normalidade são 
representados no eixo vertical e os valores observados no eixo horizontal. 
 

Para o grupo dos doentes submetidos a dois transplantes (2TH), foi feito o mesmo 

estudo estatístico demonstrado na tabela seguinte. 
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Tabela 7: Estatística descritiva exploratória dos doentes com mais do que um transplante hepático 
(grupo 2TH). 

 
 

 

Analisando a tabela 7 confirma-se que a distribuição pode ser considerada simétrica 

pela relação Skewness/ Std error que apresenta um valor de -0,0450 e portanto está 

entre -2 e 2, não se rejeitando assim a simetria. 

Em relação ao achatamento, pela relação Kurtosis/Std. Error obtém-se um valor de -

0,957, que está entre -2 e 2 indicando assim que a distribuição é mesocúrtica. 

Assim sendo, a média pode ser utilizada como representante do centro da distribuição 

(2,39h). As três medidas de tendência central (média, mediana e média truncada a 5%) 

apresentam valores semelhantes (2,39h; 2,41h e 2,39h respectivamente) e estão contidas 

no intervalo de confiança de 95% para a média, [2,06: 2,72], o que também é indicador 

de simetria.  

Este intervalo de confiança informa que há 95% de confiança do verdadeiro tempo de 

semi-vida médio se situar entre 2,06h e 2,72h. 

A estimativa do erro amostral neste caso é de 0,128h.  

Em relação às medidas de dispersão o valor do desvio padrão é de 0,314h e a amplitude 

do intervalo de variação é de 0,81h o que nos indica que há uma menor dispersão dos 

dados neste grupo quando comparamos com o grupo anterior.  

O desvio padrão relativo ou coeficiente de variação é de 13,1%. 

Grupo 2TH

2,3917 0,1283
2,0619 

2,7214 

2,3913 
2,4100 

9,874E-02 
0,3142 
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2,80 
0,81 

0,5925 
-0,038 0,845

-1,667 1,741 

Mean 
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median 
Variance 
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range 
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis 

TH
Dts C/RTHSEMIVIDA

Statistic Std. Error
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A avaliação dos testes da normalidade abaixo descriminados (tabela 8) indica que a 

distribuição é normal com um nível de significância de 0,200 para o teste Kolmogorov-

Smirnov e de 0,662 para o Shapiro-wilk.  

 

Tabela 8: Teste Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk  para avaliar a normalidade da distribuição 
da amostra, grupo 2TH. 

Testes para a normalidade

,170 6 ,200* ,946 6 ,662
TH
Dts C/RTHSEMIVIDA

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 

 
 

Para esta amostra os gráficos Normal Q-Q e Detrended Normal Q-Q (gráfico 4 e 5 

respectivamente) também corroboram a normalidade da distribuição. 
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Gráfico 16: Gráfico de probabilidade Q-Q (quantis) para o grupo 2TH. Os valores observados da 
variável são colocados versus os valores esperados se a distribuição fosse normal. 
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Detrended Normal Q-Q Plot of SEMIVIDA

(Grupo 2TH)
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Gráfico 17: Análise dos desvios à normalidade do grupo 2TH. A diferença entre os valores 
padronizados para cada observação e os correspondentes valores esperados sob a normalidade são 
representados no eixo vertical e os valores observados no eixo horizontal. 

 

 
 
4.1.2 Inferência Estatística 

 
Relativamente à inferência estatística foram utilizados testes de hipóteses paramétricos, 

nomeadamente o teste t para amostras independentes. 

Os testes t permitem testar hipóteses sobre as médias de uma variável comparando neste 

caso específico dois grupos independentes. 

A condição de aplicabilidade deste teste é a normalidade da distribuição da amostra que 

não é rejeitada para cada uma das amostras em estudo (ver tabelas 6 e 8). 

Neste teste são comparadas a média da variável t1/2 do grupo 2TH com a média da 

mesma variável no grupo 1TH para perceber se são estatisticamente diferentes, ou seja, 

se é rejeitada a hipótese nula (H0) deste teste de que as médias de ambas as amostras 

serem iguais. 

A hipótese associada a este teste apresenta-se então desta forma: 

 

H0: μ1 =  μ2 : As médias de ambas as amostras são iguais. 

H1: μ1 ≠  μ2 : As médias de ambas as amostras são diferentes. 

 

Considerando que μ1 e μ2 representam as médias do t1/2 do FV da amostra, grupo 2TH, e 

da amostra, Grupo 1TH, respectivamente, o objectivo é testar se a média do t1/2 do FV 
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obtida nos doentes com dois transplantes, é igual à média do t 1/2 do FV obtida nos 

doentes com um transplante e com recuperação favorável. 

 

Fazendo uma avaliação inicial pela comparação da caixa de bigodes para ambas as 

amostras (gráfico 8) verifica-se que a espessura das caixas indica que a dispersão é 

maior nos doentes submetidos a um transplante, grupo 1TH, como foi atrás referido.  
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Gráfico 18: Gráfico de caixa para as amostras em estudo. 
 

A distribuição amostral pode ter duas expressões diferentes consoante as variâncias 

possam ou não ser assumidas no universo como iguais, conclusão que se retira 

directamente do nível de significância do teste de Levene (tabela 9). 

O teste de Levene indica-nos que é rejeitada a hipótese da igualdade das variâncias com 

um nível de significância 0,004 (p < 0,05). Assim sendo o teste t-student é considerado 

como “Equal Variances not Assumed” ou seja, não assumindo a igualdade das 

variâncias. 

 

Tabela 9: Teste de Levene e teste t-student para amostras independentes. 

 
 

Teste de Levene e teste t-student

13,463 0,004 -6,562 10 0,000 -5,9767 ,9108 -8,0061 -3,9472

-6,562 5,202 0,001 -5,9767 ,9108 -8,2909 -3,6625

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

SEMIVIDA
F Sig. 

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

t-test for Equality of Means
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Da observação da tabela 9 para o teste t, verifica-se que o nível de significância para a 

estatística do teste (t = -6,56) é de 0,001 sendo inferior a 0,05, pelo que se rejeita a 

hipótese de que as médias dos tempos de semi-vida do FV, durante o transplante, serem 

iguais para doentes que sofreram dois transplantes de fígado e para doentes submetidos 

a um só transplante com evolução favorável. Pode dizer-se que o tempo de semi-vida do 

FV é diferente em doentes submetidos a dois transplantes hepáticos quando comparando 

com doentes submetidos a um transplante com evolução favorável. 

Provavelmente esta diferença, se comprovada com uma dimensão da amostra maior, 

tem relevância clínica. 

 

 

4.1.3 Grupo controlo 

 

Uma vez que os dados obtidos retrospectivamente pertenciam a um intervalo de anos 

relativamente amplo (6 anos) foi analisado um grupo de doentes prospectivamente 

durante os meses de Setembro de 2004 e Fevereiro de 2005 para comparar as horas de 

colheita, rigorosamente registada como sendo a hora de colheita de sangue no bloco 

operatório.  

O grupo de doentes obtido entre Setembro de 2004 e Janeiro de 2005 é constituído por 4 

doentes do sexo masculino com idades compreendidas entre os 39 anos e os 66 anos 

(média = 50,5 anos). Destes doentes 1 sofria de neoplasia hepatocelular, 1 de cirrose 

alcoólica, 1 de paramiloidose e 1 de cirrose alcoólica associada com hepatite C (positivo 

para VHC). 

Estes doentes têm o mesmo número de colheitas de sangue relativamente aos doentes 

dos dois grupos 1TH e 2TH, utilizados na determinação do t1/2. O tempo total de 

duração desde a colheita em reperfusão até à colheita no final da cirurgia está definido 

na tabela 10. 
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Tabela 10: Tempo total de duração, desde a colheita em reperfusão até à colheita no final da 
cirurgia, para os 12 doentes estudados retrospectivamente (coluna A) e para os 4 doentes estudados 
prospectivamente (coluna B). 

A B 

Paciente 
Tempo desde reperfusão 

até final cirurgia  
(h) 

Paciente
Tempo desde reperfusão 

até final cirurgia  
(h) 

CAB 2,00 SRMCP 2,50 
JHJ 3,50 FAV 2,06 

CSMD 1,50 JMFE 1,50 
JMC 1,50 MARFH 1,50 

MJCGM 1,17   
PRGC 2,08   
CALN 2,00   
MADA 2,00   

AS 2,17   
FSF 2,08   

MRSOL 1,75   
DPF 1,50   

Média 1,94 Média 1,89 
 

Comparando a média do tempo que distam os três últimos valores obtidos para estes 4 

doentes com a média do mesmo tempo para obtenção do t 1/2 dos outros dois grupos de 

doentes, é possível concluir que as médias não diferem estatisticamente. Por outras 

palavras, comparando a média de duração das três últimas etapas (reperfusão, vias 

biliares e final da cirurgia) dos dois grupos de doentes estudados retrospectivamente 

(média=1,94h) com a média das mesmas etapas no grupo de 4 doentes obtidos 

prospectivamente (média=1,89h), é possível concluir que não diferem e portanto, os 

valores recolhidos retrospectivamente são aceites como correctos relativamente à hora 

da colheita. Os intervalos durante as colheitas nas etapas avaliadas para o t 1/2 são 

idênticos. 
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5 Discussão 

 

O fígado desempenha um papel fundamental na hemostase e as alterações da 

coagulação são parâmetros importantes na monitorização e avaliação das doenças 

hepáticas.48 O estudo da coagulação é importante nos períodos pré-operatórios, intra-

operatórios e pós-operatórios de pacientes submetidos a transplante hepático.2 No 

decorrer do transplante ocorrem modificações da hemostase como resultado dos 

procedimentos cirúrgicos e anestésicos, principalmente nas fases anhepática e de 

reperfusão31,33 e o bom funcionamento do fígado transplantado é essencial para a síntese 

dos factores da coagulação durante o período pós-operatório.2 A coagulopatia associada 

ao transplante está relacionada com a qualidade do órgão transplantado sendo 

importante uma adequada monitorização durante a intervenção cirúrgica.31  

O TP é o indicador de alterações hepáticas mais usado, no entanto, a sua diminuição 

apenas acontece quando há uma redução significativa da capacidade de síntese do 

fígado.40 Dados recentes, põem em causa a reprodutibilidade do teste, apresentando 

cerca de 26% de variabilidade nos resultados do PT-INR de uma amostra enviada a três 

laboratórios de referência diferentes.25 Por outro lado, a determinação do FV, pela sua 

síntese exclusivamente hepática49,50 e pela sua semi-vida curta, é mais sensível e mais 

específico que os parâmetros habitualmente testados na rotina laboratorial.1  

Alguns Autores referem que o FV é um importante indicador na hepatite severa e mais 

especifico que o TP. Pensa-se, também, que é importante a realização de mais estudos 

para justificar a importância da utilização deste factor como um dos parâmetros para a 

monitorização do transplante hepático.51   

A situação clínica subjacente a este trabalho é uma situação perigo de vida que limita, à 

partida, as regras a impor para fazer um estudo deste tipo. Os doentes que vão ser 

submetidos a transplante hepático estão muitas vezes em situação limite e o objectivo 

principal é sempre a sua salvação com uma intervenção rápida e eficaz sem 

procedimentos que possam alterar o bom funcionamento de um bloco operatório. No 

entanto, a nível da monitorização deste doentes, os dados são recolhidos e trabalhados 

rotineiramente e, como tal, estão disponíveis sem causar transtorno ao doente. O acesso 

fácial é vantajoso, mas não se conseguem controlar todas as variáveis com interesse 

para um trabalho deste tipo.  
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Pelo facto deste estudo ser retrospectivo, a dificuldade de obtenção dos dados e a 

informação incompleta foram uma constante sentida ao longo de todo o trabalho e que, 

porventura, se reflectiu na obtenção dos resultados finais. 

A inclusão de poucos doentes neste trabalho prende-se com o facto de nem todos os 

pacientes submetidos a transplante terem colheitas de sangue efectuadas na mesma 

etapa do transplante ou, ainda, porque alguns tinham colheita de sangue efectuada mas 

não tinham resultados de FV disponíveis. Para uniformizar a obtenção do indicador t 1/2 

foram apenas incluídos no estudo os doentes que apresentavam valores para as mesmas 

etapas.  

O pequeno número de doentes disponíveis para este estudo não permite retirar dados 

com forte poder estatístico, mas ajudou a sedimentar a noção da relação forte do FV 

com a capacidade de síntese hepática e o seu valor patognomónico em relação ao mau 

funcionamento hepático.  

Todos os anos são efectuados bastantes transplantes hepáticos. No entanto, pelo tipo de 

arquivo dos dados, pelas variadas formas de introdução do nome do doente no sistema 

informático ou mesmo pela não existência do valor de actividade do FV para todas as 

fases do transplante, foi muito difícil o apuramento dos doentes com informação 

suficiente para incluir neste trabalho.  

A análise da actividade do FV faz-se, muitas vezes, só após outros indicadores da 

coagulação terem sido efectuados e, por vezes, a quantidade de amostra não é suficiente.   

A altura exacta da colheita foi também questionada dado que entre 1997 e 2003 os 

critérios adoptados para a sua anotação poderiam ter sido diferentes. Considerando que 

a transcrição da hora da colheita feita no Laboratório poderia não corresponder 

exactamente à altura em que esta foi feita durante o transplante, foi solicitado ao 

Laboratório que durante algum tempo registasse exactamente nas folhas de cada doente 

a hora a que o sangue foi colhido. Assim, entre os meses de Setembro de 2004 e Janeiro 

de 2005 foram registados os valores de FV tendo em conta a hora de colheita no bloco 

operatório. Mais uma vez, neste estudo prospectivo apenas foi possível incluir um 

número pequeno de doentes (4) pelo facto de nem todos terem valores de FV durante as 

diferentes etapas em estudo. Pela comparação entre as médias de duração das três 

últimas etapas (reperfusão, vias biliares e final da cirurgia) dos grupos de doentes 

estudados retrospectivamente, com a média das mesmas etapas no grupo de doentes 

obtidos prospectivamente, foi possível concluir que não diferem significativamente o 
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que permite considerar que o momento da colheita não é uma variável com peso 

importante para a avaliação dos resultados.  

O facto de existir pouca informação na literatura sobre a cinética do FV, torna difícil 

uma modelação mais correcta. Os estudos publicados são escassos e a maioria refere a 

% de actividade de Factor V e não o seu tempo de semi-vida.41,44 Relativamente à 

cinética do FV propriamente dita, os estudos encontrados referem-se, principalmente, a 

taxas de inactivação do FVa pela PCa.52,53 Entrar em linha de conta com este dado não 

foi do âmbito deste trabalho.  

A falta de dados concretos sobre a cinética do FV pode ser devida ao facto deste factor 

ser extremamente instável in vitro. A modelação escolhida (cinética de eliminação 

linear) foi feita em função da observação dos dados experimentais, embora correndo o 

risco de ser uma modelação simplista pela pouca quantidade de dados obtidos para cada 

doente. Assim, uma vez que o objectivo foi a obtenção de um parâmetro cinético do FV 

(o tempo de semi-vida) durante o transplante hepático, foram analisados os valores de 

actividade de FV (%) vs tempo. Em seguida, foi feita uma regressão exponencial para 

obter da equação da exponencial o declive e, consequentemente, a constante de 

decréscimo ou decaimento. Em relação ao ajustamento das equações obtidas pela 

regressão, considerou-se que um coeficiente de correlação acima dos 80% é indicativo 

de um bom ajustamento.  

A escolha das etapas a incluir na determinação do t1/2 tem que ver com o facto do 

objectivo do trabalho ser a avaliação do funcionamento do fígado transplantado. Assim, 

apenas se incluíram as etapas de reperfusão, vias biliares e final da cirurgia pois, nestas 

situações, o fígado transplantado já está colocado no paciente. Este facto, no entanto, 

não está livre de interferências.  

O fígado novo não é capaz de executar todas as suas funções de síntese e de clearance, 

imediatamente após a sua colocação in situ, podendo o recobro demorar algumas horas. 

Os valores de coagulação, na fase final do procedimento cirúrgico, podem estar 

associados a um valor residual do estado pré-operatório, para além de reflectirem o 

início do funcionamento do fígado novo.36  

Os valores de FV obtidos podem incluir um valor de FV residual relativo ao 

funcionamento do fígado do paciente, que pode ser variável de paciente para paciente, 

conforme o estado funcional do fígado.  

A comparação dos tempos de semi-vida do FV dos doentes submetidos a um transplante 

hepático, grupo 1TH, com o mesmo indicador dos doentes submetidos a dois 
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transplantes hepáticos, grupo 2TH, indica que os resultados são diferentes. Os doentes 

do grupo 1TH evidenciaram, durante o transplante, valores de semi-vida do FV mais 

altos (média = 8,37 h) que os obtidos para o outro grupo de doentes (média = 2,39 h).  

O tempo de semi-vida, sendo constante e independente do input ou taxa de produção, 

reflecte no entanto a taxa de eliminação que poderá sofrer alterações estando aumentada 

ou diminuída. O facto do grupo 2TH ter um valor de semi-vida inferior ao grupo 1TH 

pode ser entendido como os doentes apresentarem uma velocidade de eliminação 

superior ao normal.  

Como foi referenciado por vários Autores, os níveis de FV, traduzidos em % de 

actividade, são considerados um importante indicador da função hepática2,48 

considerando-se que uma diminuição da sua actividade implica uma degradação da 

capacidade de síntese de FV pelo fígado.41,44 No entanto, este é um indicador pontual e 

instantâneo que não nos dá a mesma informação que o indicador cinético em estudo. 

A diferença entre as médias dos tempos de semi-vida do FV, obtidos nos transplantes, 

dos dois grupos de doentes estudados é estatisticamente significativa o que leva a pensar 

que há uma alteração da função hepática responsável, por essa diferença. O tempo de 

semi-vida normal do FV referido na literatura é variável sendo por vezes referidas as 

36h.54,55 Outros Autores referem 12 a 20h, podendo, no entanto, este tempo, variar entre 

5 e 36h.56  

Os valores de tempo de semi-vida médio do FV encontrados neste estudo são 

relativamente baixos quando comparando com os valores referidos na literatura, o que 

se explica pelo facto de estarmos perante uma situação patológica e não em condições 

normais. A própria natureza da patologia é grave e instável, daí os valores para o tempo 

de semi-vida, durante o transplante, serem muito inferiores aos normalmente relatados.  

Foi referida a utilização de plasma fresco congelado (PFC) ou plasma inactivado (PI) 

durante o transplante hepático. Na situação concreta deste estudo, os doentes foram 

submetidos a infusões de PI. No entanto este facto, para o factor em estudo, não tem 

relevância uma vez que o tempo de semi-vida não é afectado pelo input ou entrada de 

FV que o plasma possa fornecer.  

As causas de falência hepática aguda, após transplante, podem ser a trombose da artéria 

hepática, o mau funcionamento primário do fígado transplantado, a estenose da veia 

cava, a rejeição aguda irreversível e a trombose da veia porta.57,58 Neste estudo a causa 

do segundo transplante no grupo 2TH foi, em 4 casos (66,7%) a trombose da artéria 

hepática e em dois casos (33,3%) a trombose da veia porta. Em ambas as situações a 
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causa está associada à formação de coágulos nos vasos. O facto do t1/2 do FV ser mais 

baixo no grupo de doentes submetidos a dois transplantes, é indicativo de coagulopatia 

severa, revelando as alterações do fígado na eliminação do FV. O novo fígado é 

responsável por uma taxa de eliminação de FV aumentada no grupo 2TH e este facto 

indica que o funcionamento deste órgão está em piores condições. 

O fígado novo pode, no entanto, apresentar uma taxa de produção normal ou pode 

apresentar uma taxa de produção diminuída. Em qualquer um dos casos, tendo em conta 

que a taxa de eliminação aumenta, a concentração de FV no organismo sofre uma 

diminuição relativamente aos valores normais.  
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6 Conclusões 

 

A abordagem cinética dos factores de coagulação, em particular do FV, reveste-se de 

alguns riscos pela escassez da informação existente. Este facto, sendo estimulante, 

implica também que se percorra este caminho com muito cuidado.  

O conhecimento adquirido na prática clínica permite colocar algumas questões e 

desafios sobre este tema. Se, por um lado, os médicos avaliam as relações entre os 

níveis circulantes dos factores da coagulação e a função hepática, com base no seu 

conhecimento prático diário, por outro lado, sente-se a necessidade de definir alguns 

parâmetros que quantifiquem essas relações e, de alguma forma, sirvam para tecer 

considerações sobre o sucesso das terapêuticas, nomeadamente no que se refere ao 

transplante hepático. Esta necessidade é patente nos estudos feitos nesta área com o 

objectivo de confirmar a utilização de indicadores que possam ajudar, com rigor, no 

prognóstico do sucesso de um transplante hepático. 

Os trabalhos já publicados nesta área têm sido realizados utilizando os níveis dos 

factores de coagulação realizados na prática laboratorial. Com este tipo de dados 

existem estudos que, independentemente do momento estudado (antes, durante ou após 

o transplante) permitem perceber que essa relação estreita, entre os factores de 

coagulação e a função hepática, existe. No entanto, é obvio que essa relação não é igual 

para todos os intervenientes no processo da coagulação, perfilando-se o FV como sendo 

o mais sensível às disfunções do fígado. Pelas suas características e pela sua função na 

cascata da coagulação este factor é um bom indicador da função hepática, sendo 

utilizado para monitorizar o estado do orgão em doentes hepáticos e/ou submetidos a 

transplante. Em alguns países, como a França, a determinação dos níveis de FV faz 

parte da rotina deste tipo de pacientes, podendo os dados ser utilizados para 

prognosticar o sucesso da recuperação do doente. 

Estes mesmos dados, obtidos no decorrer da prática clínica em transplantes hepáticos, 

podem ser transformados em parâmetros cinéticos, tal como o tempo de semi-vida.  

O tempo de semi-vida de uma substância plasmática permite inferir sobre o tempo que 

essa substância demora a ser reduzida para metade. No caso do FV, tendo em conta a 

função de síntese e a função de eliminação do fígado, poderá dar uma informação mais 

consistente sobre a função hepática.  
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Este estudo, sendo inovador, reveste-se de alguns riscos não deixando de ser também 

um desafio. Independentemente das variáveis inerentes a este trabalho, é possível 

concluir da relação estreita entre os níveis de FV e a função hepática. Esta relação ficou 

traduzida pelas diferenças existentes entre o tempo de semi-vida do FV obtido durante o 

transplante hepático de doentes submetidos a um transplante hepático e doentes sujeitos 

a dois transplantes hepáticos.  

O tempo de semi-vida do FV nos doentes do segundo grupo é mais baixo do que nos 

doentes do primeiro grupo o que indica um mau funcionamento do fígado transplantado, 

que se verifica posteriormente pela necessidade do segundo transplante. O tempo de 

semi-vida reflecte uma alteração na taxa de eliminação do FV e consequentemente na 

capacidade do fígado transplantado corresponder às expectativas e eliminar 

correctamente este factor. 

O facto dos valores encontrados para o tempo de semi-vida serem curtos corrobora a sua 

sensibilidade face a alterações da capacidade de síntese do fígado. 

Parâmetros como este poderão, de futuro, facultar informação a priori, para que os 

clínicos possam intervir mais precocemente. Uma intervenção adequada e eficaz trará 

obviamente importantes benefícios para o doente mas, também, uma diminuição de 

custos para o Sistema Nacional de Saúde. Intervindo antecipadamente, o estado de 

saúde do doente não atinge limiares de degradação tão elevados, tornando a sua 

recuperação mais rápida. A integração na vida familiar e profissional faz-se mais cedo, 

o que se traduz numa melhoria do seu estado psicológico afectando positivamente a 

recuperação deste tipo de pacientes.  

Consequentemente, há uma diminuição dos custos associados, permitindo a canalização 

dos recursos para outras situações que deles necessitem.  

As causas mais comuns do segundo transplante são a trombose da artéria hepática e 

trombose da veia porta. Ambas as situações estão relacionadas com a formação de 

coágulos importantes nos vasos e, portanto, sugerem a existência de coagulopatia 

associada ao fígado transplantado. Com este número de doentes, não é possível 

estabelecer uma relação evidente entre o baixo tempo de semi-vida encontrado para o 

grupo de doentes 2TH com estas causas para o segundo transplante.  

A extensão da relação entre o FV e a função hepática, assim como a definição do limiar 

de sucesso/insucesso do transplante hepático não foram objecto deste estudo mas são 

um desafio para futuros trabalhos. Os valores do FV pós-operatórios poderão ser 
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melhores indicadores do funcionamento do novo fígado do que os valores intra-

operatórios.  

As variáveis que não foram controladas neste estudo, pelo facto de ser retrospectivo, 

podem ser futuramente mantidas sob controlo se for feito um estudo prospectivo com 

todos os doentes submetidos a transplante hepático no Hospital. 

Apesar da situação operatória não se compadecer com regras externas à sua própria 

exequibilidade, dado o seu carácter urgente e de risco poderiam, no entanto, ser tomadas 

algumas precauções para melhorar o desempenho de um estudo desta natureza. Podem 

ser recolhidos mais dados, fazendo mais colheitas no decorrer do transplante e poderá 

ser feito um acompanhamento pós-operatório até à recuperação ou eventual 

agravamento do estado do doente.  

Um estudo com maior número de colheitas, após o transplante, e com as variáveis 

apresentadas mais controladas, utilizando esta abordagem cinética é necessário e 

fundamental para dar uma nova importância à determinação do FV nos doentes 

submetidos a transplante hepático. 

Com este trabalho ficou claro que uma outra abordagem do problema é possível, 

utilizando outros métodos e conceitos cinéticos, deixando antever a possibilidade e o 

interesse de mais estudos nesta área. 
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7 Apêndice 
 
Em seguida é apresentada uma tabela com os valores de actividade de FV (em 

percentagem), para cada uma das colheitas de cada um dos doentes, bem como os 

tempos de colheita em horas. 

 

 

Tabela 11: Valores da actividade do FV (%) e dos tempos das colheitas (h) para cada um dos 
pacientes estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1TH Grupo 1TH 

Paciente Tempo de 
colheita (h) 

Actividade 
de FV (%) Paciente Tempo de 

colheita (h) 
Actividade 
de FV (%) 

0,00 55,0 0,00 91,2 
1,00 51,2 0,75 94,6 CAB 
2,00 44,7 

CALN 
2,00 55,9 

0,00 32,9 0,00 98,8 
1,83 29,3 1,00 71,2 JHJ 
3,50 25,0 

MADA 
2,00 49,3 

0,00 55,0 0,00 50,0 
1,00 50,0 1,25 28,0 CSMD 
1,50 45,0 

AS 
2,17 25,0 

0,00 43,0 0,00 96,0 
0,75 41,0 1,00 62,0 JMC 
1,50 39,0 

FSF 
2,08 51,0 

0,00 50,4 0,00 52,0 
0,67 48,4 0,58 50,0 MJCGM 
1,17 46,8 

MRSOL 
1,75 33,0 

0,00 77,5 0,00 47,1 
0,58 74,4 0,75 35,8 PRGC 
2,08 64,4 

DPF 
1,50 32,5 
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