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Cirurgia bariátrica no hepatopata
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Introdução

N

as últimas décadas, o mundo testemunhou uma explosão na prevalência de
sobrepeso e obesidade. Informes da Organização Mundial de Saúde (OMS)
relatam que há mais de 1.4 bilhão de adultos acima do peso ideal, dos quais
mais de 200 milhões de homens e quase 300 milhões de mulheres são obesos. Atualmente, 65% da população mundial vive em países onde obesidade e sobrepeso são
responsáveis por mais mortes do que a desnutrição.(1)
Da mesma forma, a prevalência de obesidade entre indivíduos cirróticos candidatos a transplante hepático quase dobrou desde a década de 1990, chegando a
mais de 30%.(2,3) Além disto, a própria obesidade e suas comorbidades metabólicas
associadas vêm apresentando uma relação causal cada vez mais significativa com a
hepatopatia crônica.(4) A doença gordurosa não-alcoólica do fígado (NAFLD) constitui
hoje a terceira principal causa de transplante hepático nos Estados Unidos da América
(EUA). Além disto, foi demonstrado que, caso critérios diagnósticos apropriados sejam aplicados, cerca de 2/3 dos casos caracterizados como cirrose criptogênica, são
na verdade ocasionados pela NAFLD.(5,6) Prevê-se que, em 2030, a NAFLD se torne a
principal causa de transplante hepático nos EUA.(7)
A cirurgia bariátrica se impôs como tratamento padrão para a obesidade, levando a resultados muito superiores ao tratamento clínico.(8) Porém, entre obesos portadores de hepatopatia crônica, não há consenso a respeito da estratégia terapêutica
mais efetiva. Uma vez que a intersecção entre obesidade e doença hepática é cada
vez mais frequente, torna-se necessária uma profunda compreensão de suas interconexões e possibilidades de manejo mais adequadas e seguras para o tratamento de
ambas as condições.

Evidências na Literatura

Em indivíduos com hepatopatias leves a moderadas, sem cirrose, vários estudos já mostraram regressão da NAFLD após cirurgia bariátrica, inclusive naqueles com fibrose significativa.(9,10) Tal melhora ocorreria não apenas devido à perda de
peso, mas está também vinculada a complexos mecanismos diretamente ligados às
alterações estruturais e bioquímicas proporcionadas pela cirurgia, como melhora da
sensibilidade insulínica, aumento das atividades incretínica e adipocínica, redução da
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inflamação crônica e diminuição do aporte de lípides no sangue portal.(11)
Os principais fatores agravantes referentes à realização de cirurgias bariátricas
no hepatopata crônico são a hipertensão portal e a insuficiência hepatocítica. Quanto
ao cirrótico grave candidato a transplante hepático, a escolha da técnica cirúrgica
mais adequada e o momento para a realização da cirurgia são aspectos relevantes e
não completamente definidos, especialmente devido à escassa literatura sobre estes
temas.
Em cirróticos graves, previsivelmente, morbidade e mortalidade cirúrgicas são
superiores às observadas na população obesa geral. Em uma ampla análise retrospectiva de banco de dados em nível nacional nos EUA, Mosko et al.(12) observaram
mortalidades maiores em cirróticos clinicamente compensados (0.9%) e não compensados (16.3%) quando comparados a não cirróticos (0.3%). Além disto, em centros com baixo volume de cirurgias bariátricas (menos de 50 cirurgias por ano), a
mortalidade chegou 41% entre cirróticos não compensados. Por outro lado, Dallal et
al.(13), analisando uma amostra na qual 90% dos pacientes cirróticos foram diagnosticados incidentalmente no intraoperatório da intervenção bariátrica, observou que,
entre cirróticos compensados (Child-Pugh A), o bypass gástrico em Y de Roux tem
mortalidade semelhante à população geral, porém mais episódios de disfunção renal
transitória, maior tempo operatório e maior volume de sangramento e necessidade
de hemoderivados. Pestana et al.(14), em estudo retrospectivo comparando cirróticos
Child-Pugh A com e sem hipertensão portal, observou morbidade e mortalidade semelhantes, considerando a cirurgia uma opção terapêutica bem tolerada e segura em
hepatopatas compensados com hipertensão portal leve.
Lazzati et al(15), em estudo metanalítico, observou perda do excesso de peso
de 66% em dois anos, comparável à população geral. A gastrectomia vertical foi o procedimento mais realizado; a mortalidade perioperatória foi semelhante à da população
geral, porém morbidade, em especial a frequência de reoperações, e mortalidade no
primeiro ano foram maiores. A heterogeneidade dos estudos e o pequeno número de
indivíduos analisados, mesmo após a compilação de dados, foram apontados como
fatores limitantes a maiores conclusões.
Entre cirróticos graves candidatos a transplante hepático, a escolha da técnica
a ser empregada assume importância capital, devido a duas questões primordiais: potenciais prejuízos à absorção dos medicamentos imunossupressores e possibilidade
de acesso endoscópico à árvore biliar. Não há estudos analisando a farmacocinética
dos imunossupressores em transplantados hepáticos submetidos à cirurgia bariátrica,
porém em transplantados renais submetidos ao bypass gástrico há relatos de necessidade de doses maiores de tacrolimus, sirolimus, micofenolato sódico e ciclosporina.
(16)
Em relação ao acesso à árvore biliar, as estenoses são comuns após transplantes
de doador cadavérico, ocorrendo em até 17% dos casos.(17) Devido a estes fatores, a
gastrectomia vertical impõe-se como técnica mais adequada neste grupo de pacientes,
por não causar má absorção relevante e permitir acesso endoscópico à árvore biliar.
O momento ideal para a realização da cirurgia bariátrica no candidato a transplante hepático é outro foco de controvérsia. Existe a possibilidade de se realizar o
procedimento antes, após e até durante o transplante. Uma preocupação relevante
neste aspecto é o impacto da obesidade sobre os resultados do transplante. Estudos
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recentes demonstraram que mortalidade operatória, sobrevida em dois anos e viabilidade do enxerto são semelhantes em indivíduos obesos e não obesos. A morbidade
perioperatória é discretamente superior.(2,3) A realização de cirurgia bariátrica em candidatos a transplante não compensados leva a morbidade e mortalidade superiores,
inclusive com ocorrência de fístulas anastomóticas chegando a 12.5%. Curiosamente,
o implante de balão intragástrico por via endoscópica neste grupo de pacientes, uma
alternativa atraente, é pouco estudada, com apenas três casos na literatura, que apresentaram resultados satisfatórios.(15) Existem relatos de transplantes hepáticos realizados concomitantemente com cirurgias bariátricas, opção interessante por minimizar
o número de abordagens cirúrgicas em pacientes de alto risco. Por outro lado, esta
abordagem exige complexa logística (principalmente a disponibilidade concomitante
das equipes de transplante e bariátrica) e pode potencialmente combinar graves complicações não relacionadas de ambos os procedimentos.(15,18) Desta forma, em hepatopatas não compensados ou com hipertensão portal moderada a grave, é preferível
a realização do transplante hepático em um primeiro momento e a cirurgia bariátrica a
posteriori. A vantagem mais clara desta opção é a seleção de pacientes que sobreviveram ao transplante e desenvolveram ou mantiveram a obesidade, agora com melhora
da função hepática e hipertensão portal. A morbidade é maior que na população geral
(índice de reoperações de 33%), porém a mortalidade é semelhante.(15, 19-21)

Conclusão

No indivíduo hepatopata com função hepatocítica preservada e sem hipertensão portal significativa, a cirurgia bariátrica apresenta-se como opção terapêutica efetiva e segura, com resultados próximos aos de pacientes sem hepatopatia. Nestes casos, as técnicas mais empregadas são a gastrectomia vertical e o bypass gástrico em
Y-de-Roux. Em hepatopatas graves candidatos a transplante ou pós-transplantados,
a técnica mais adequada é a gastrectomia vertical. A realização da cirurgia antes do
transplante apresenta resultados significativamente piores do que na população geral,
devendo ser evitada. Levando-se em consideração os atuais resultados animadores
do transplante hepático em obesos, a abordagem pós-transplante parece ser a mais
indicada. A ausência de estudos controlados e prospectivos com amostras amplas
impede conclusões mais definitivas até o presente momento.
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