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Transplante de Fígado 

Cirurgia Pediátrica 
 
 
01 
 
Lactente de 8 meses, portadora de atresia de vias biliares 
não operada, foi submetida a transplante hepático 
intervivos. No segundo dia de pós-operatório, estava em 
bom estado geral, extubada, com melhora evolutiva dos 
exames e queda das transaminases, mas o exame 
ultrassonográfico com doppler detectou ausência de fluxo 
arterial. Qual é a conduta recomendada? 
 
(A) Observação clínica rigorosa. 
(B) Exploração cirúrgica imediata. 
(C) Heparinização plena. 
(D) Trombólise com estreptoquinase. 
 
 

02 
 
Ainda sobre o caso da questão 01, as oclusões arteriais 
após o transplante hepático podem levar a: 
 
(A) sangramentos digestivos de repetição. 
(B) ascite refratária. 
(C) complicações biliares. 
(D) embolia mesentérica. 
 
 

03 
 
Lactente de 6 meses, portador de atresia de vias biliares 
operada sem sucesso, foi submetida a transplante 
hepático intervivos. A veia porta do receptor tinha 3 mm 
de diâmetro. No primeiro dia de pós-operatório evolui 
com oscilação do nível de consciência, elevação 
importante de transaminases. Foi realizado exame 
ultrassonográfico com doppler, que não detecta fluxo 
portal no enxerto. Dentre as alternativas a seguir, qual 
seria a mais adequada? 
 
(A) Confecção de shunt entre a veia mesentérica superior 

e o ramo esquerdo da veia porta do enxerto. 
(B) Heparinização plena. 
(C) Reanastomose portal. 
(D) Priorização imediata para retransplante. 
 
 

04 
 
Criança de 3 anos, submetida a transplante com doador 
cadavérico por hepatite fulminante, apresenta no 7º dia 

de pós-operatório os seguintes exames: TGO: 200, TGP: 
220 GGT: 950. O nível de tacrolimus no vale é de 3.5. 
Exame ultrassonográfico com doppler revela fluxos 
normais. No dia anterior, eram: TGO: 90, TGP:110 GGT: 
430. Não há evidências laboratoriais de infecção, mantém 
bom estado geral, afebril. Qual é a melhor conduta? 
 
(A) Realização de colangiografia transparietoepática. 
(B) Realização de biópsia hepática. 
(C) Introduzir antibioticoterapia de amplo espectro. 
(D) Solicitação de angiotomografia. 
 
 

05 
 
Lactente de 6 meses portador de atresia de vias biliares 
não operada, apresenta ascite de difícil controle. Como 
candidatos à doação em vida, apresentam-se os 
candidatos a seguir. Qual é o candidato mais adequado? 
 
(A) Mãe: 25 anos, hígida, com angiotomografia revelando 

2 artérias hepáticas esquerdas de 1.5 mm cada uma, 
ambas oriundas da hepática própria, e artéria hepática 
direita proveniente da artéria mesentérica superior. 

(B) Pai: 32 anos, hígido, com angiotomografia revelando 
artéria hepática esquerda de 3 mm (anatomia 
habitual) e bifurcação intra-hepática do tronco da veia 
porta. 

(C) Tia: 20 anos, hígida, angiotomografia sem alterações, 
usuária de anticoncepcional oral até a atualidade. 

(D) Tio: 60 anos, tabagista e etilista, com IMC de 35, sem 
alterações na angiotomografia. 

 
 

06 
 
Criança de 5 anos, submetido a transplante com doador 
cadavérico por hepatite fulminante, apresenta, no 2º dia 
de pós-operatório, grande aumento do débito 
sanguinolento pelos drenos intra-abdominais, levando à 
necessidade de droga vasoativa e transfusão de 
hemoderivados. Mantém bom nível de consciência, 
discreta hiperglicemia, temperatura corpórea normal, 
coagulograma com INR: 1.8 e 85.000 plaquetas. Qual é a 
principal hipótese? 
 
(A) Disfunção primária do enxerto. 
(B) Síndrome do coágulo retido. 
(C) Trombose de artéria hepática. 
(D) Rejeição celular aguda. 
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07 
 
Criança de 5 anos, filha de pais consanguíneos, apresenta 
quadro de prurido intenso e refratário a tratamento 
medicamentoso. A função hepática e o nível de gama-GT 
são normais, a bilirrubina direta está discretamente 
aumentada e os níveis de ácidos biliares estão bem 
aumentados. Qual é a conduta recomendada? 
 
(A) Transplante hepático. 
(B) Exclusão ileal. 
(C) Derivação biliodigestiva. 
(D) Colecistostomia. 
 
 

08 
 
Lactente de 8 meses, desnutrido, está no 5º dia pós 
transplante intervivos. Está extubado, estável 
hemodinamicamente, mas apresenta queda do estado 
geral, piora da aceitação alimentar e diminuição da 
diurese. Há discreta taquipneia e o abdome é flácido. Nos 
exames de sangue, observa-se aumento do nível sérico de 
proteína C reativa e desvio do leucograma com 
aparecimento de formas jovens. Enzimas hepáticas em 
queda e o nível sérico de tacrolimus no vale é de 5. Qual é 
a conduta recomendada? 
 
(A) Manter esquema de antibióticos e pesquisar focos 

infecciosos. 
(B) Ampliar o espectro da antibioticoterapia imediatamente. 
(C) Aumentar a dose de tacrolimus. 
(D) Solicitar angiotomografia de tórax e abdome. 
 
 

09 
 
Lactente de 10 meses, submetida a transplante intervivos, 
apresenta, após 1 mês de transplante, exame de PCR de 
citomegalovirus positivo com 35.000 cópias. Qual é a 
conduta recomendada? 
 
(A) Internar para administração endovenosa de ganciclovir. 
(B) Retirar o corticosteroide. 
(C) Prescrever aciclovir via oral por 2 meses. 
(D) Realizar uma tomografia de abdome. 
 
 

10 
 
Lactente de 2 anos, portadora de tirosinemia tipo 1, 
apresenta exame tomográfico com múltiplos nódulos 
hepáticos e elevação expressiva de alfafetoproteína. Qual 
é a conduta recomendada? 
 
 

 
(A) Transplante hepático, pois os nódulos podem 

corresponder a hepatoblastoma. 
(B) Ressecção dos nódulos. 
(C) Transplante hepático, pois os nódulos podem 

corresponder a hepatocarcinoma. 
(D) Conduta expectante. 
 
 
 

11 
 
Homem de 30 anos, no pós-operatório imediato de 
segmentectomia lateral esquerda para transplante 
hepático intervivos (filho receptor), apresenta, durante a 
noite, sudorese e palidez. Ao exame físico, observa-se 
frequência cardíaca de 140 bpm, pressão arterial de 10x6 
mmHg e abdome levemente distendido e doloroso. O 
dreno abdominal apresenta débito pequeno, 
sanguinolento e há um coágulo no trajeto do dreno. Foi 
realizada então expansão com soro fisiológico e foram 
solicitados exames, que revelam Hb= 5g/dL. Após 
transfusão de 2 unidades de concentrado de hemácias, a 
frequência cardíaca é de 120 bpm. e a pressão 11x7 
mmHg. Qual é a conduta recomendada? 
 
(A) Encaminhar para a UTI e solicitar mais concentrados 

de hemácias. 
(B) Indicar exploração cirúrgica imediata. 
(C) Realizar uma arteriografia para tentar embolizar o 

ponto de sangramento. 
(D) Solicitar uma angiotomografia. 
 
 

12 
 
Menina de 12 anos, submetida a transplante hepático por 
hepatite autoimune, apresenta elevação persistente de 
enzimas canaliculares a partir do 6º mês de pós-
operatório. Refere ainda episódios esporádicos de acolia 
fecal. O exame ultrassonográfico revela discreta a 
moderada dilatação das vias biliares. Qual é a conduta 
recomendada? 
 
(A) Angiorressonância. 
(B) Colangiografia transparietoepática. 
(C) Exploração cirúrgica. 
(D) Biópsia hepática aberta. 
 
 

13 
 
Criança de 4 anos está sendo atendida em uma UPA no 
interior de Minas Gerais e apresenta quadro de icterícia 
há 10 dias, evoluindo atualmente com sonolência. Exames 
laboratoriais revelam TGO=2800, TGP=2500, BT=22, 
BD=17, amônia=170, INR=5,4, glicemia=69. Qual é a 
conduta recomendada? 
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(A) Internação em UTI local para administração de plasma. 
(B) Correção da glicemia e aguardar 12 a 24 horas para a 

melhora da sonolência. 
(C) Transferência imediata para centro de transplante 

hepático pediátrico. 
(D) Hemodiálise. 
 
 

14 
 
Criança de 4 anos foi submetida a transplante hepático 
com doador cadavérico por hepatite fulminante. Evoluiu 
bem, hemodinamicamente estável, sendo extubada no 
segundo dia de pós-operatório. No quarto dia pós-
transplante, apresenta enterorragia maciça com queda 
importante do nível sérico de hemoglobina. Os drenos 
abdominais têm débito seroso, o coagulograma está 
quase normal, e o exame ultrassonográfico com doppler 
revela fluxos bons no enxerto. Apresenta, nas 48 horas 
seguintes, mais 5 episódios de enterorragia maciça. Qual 
é a conduta recomendada? 
 
(A) Refazer a enteroenteroanastomose. 
(B) Refazer a anastomose biliodigestiva. 
(C) Solicitar uma cintilografia com hemácias marcadas. 
(D) Solicitar uma angiografia para embolizar o foco de 

sangramento. 
 
 

15 
 
Criança de 2 anos apresenta episódios de icterícia com 
acolia fecal que revertem espontaneamente. A 
investigação diagnóstica revela importante dilatação 
fusiforme da via biliar extra-hepática sem fatores 
obstrutivos. O parênquima hepático é discretamente 
heterogêneo, e a função hepática é normal. Qual é a 
conduta recomendada? 
 
(A) Transplante hepático. 
(B) Derivação biliar externa. 
(C) Derivação biliodigestiva cirúrgica. 
(D) Colocação de prótese biliar endoscópica. 
 
 

16 
 
Lactente de 15 meses, submetido a transplante hepático 
intervivos por síndrome de Alagille há 8 meses, é trazido 
ao ambulatório com história de febre intermitente, 
anorexia e emagrecimento há 3 semanas. Ao exame físico, 
nota-se linfonodo cervical endurecido de 3 cm de 
diâmetro.  
 
 
 

 
Pensando na principal hipótese diagnóstica, qual a melhor 
conduta neste momento? 
 
(A) Colonoscopia e endoscopia digestiva alta. 
(B) Biópsia excisional do linfonodo cervical. 
(C) Punção aspirativa por agulha fina do linfonodo cervical. 
(D) Coleta de sorologias, tomografia de corpo inteiro e 

suspensão da imunossupressão. 
 
 

17 
 
Na mesma criança da questão 16, obrigatoriamente deve 
ser coletado PCR de qual vírus? 
 
(A) CMV. 
(B) HSV-8. 
(C) EBV. 
(D) HZV. 
 
 

18 
 
Ainda em relação à criança da questão 16, qual a medida 
terapêutica mais importante neste momento? 
 
(A) Suspender o tacrolimus. 
(B) Introduzir aciclovir. 
(C) Introduzir ganciclovir. 
(D) Administrar pulso de corticoide. 
 
 

19 
 
Criança de 3 anos, com situação social e familiar instáveis, 
é trazida ao ambulatório por icterícia persistente. Foi 
submetida a transplante hepático por atresia de vias 
biliares há 1 ano, com boa evolução no pós-operatório 
precoce. Havia faltado nas últimas consultas, e a avó (que 
trouxe e é quem cuida da criança) não sabe informar quais 
medicações a criança toma nem as doses. Os exames 
comprovam BT=18, BD=15, TGO= 67, TGP=94, GGT= 980. 
A ultrassonografia com doppler é normal. O achado mais 
provável de sua biópsia é: 
 
(A) hepatite auto-imune de novo. 
(B) ductopenia. 
(C) padrão reacional. 
(D) hepatite medicamentosa. 
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20 
 
Criança de 7 meses, portadora de atresia de vias biliares 
com Kasai prévio sem sucesso, foi submetida a 
transplante intervivos. Apresenta, a partir do terceiro dia 
de pós-operatório, episódios de vômitos em grande 
quantidade, além de distensão abdominal e dor 
importante à palpação difusa. Nota-se hiperemia em 
região periumbilical. Qual é a conduta recomendada? 
 
(A) Re-exploração cirúrgica. 
(B) Tomografia de abdome. 
(C) Punção abdominal. 
(D) Ampliação da antibioticoterapia e observação em 

unidade de terapia intensiva. 
 
 

21 
 
Criança de 4 anos, no 3º dia de pós-operatório de 
transplante hepático, apresenta dispneia progressiva, 
mantendo bom estado geral e afebril. Foi realizada 
radiografia de tórax, que revela a seguinte imagem: 

 

 
 

Qual é a conduta recomendada? 
(A) Toracotomia. 
(B) Drenagem torácica com “pig tail”. 
(C) Intubação endotraqueal imediata e assistência 

respiratória. 
(D) Ampliação da antibioticoterapia. 

 
 

 

 
22 
 
Adolescente de 14 anos, portador de atresia de vias 
biliares, operada com sucesso, apresenta na consulta 
ambulatorial cianose de extremidades. Refere ainda 
cansaço progressivo aos esforços. A ausculta 
cardiopulmonar é normal, não tem ascite e apresenta 
bilirrubina baixa, coagulograma e níveis séricos de 
albumina normais. Qual o exame mais elucidativo a ser 
realizado no momento? 
 
(A) Tomografia de tórax. 
(B) Ecoendoscopia. 
(C) Ecodopplercardiograma com microbolhas. 
(D) Tromboelastografia. 
 
 

23 
 
Ainda sobre o caso da questão 22, qual a conduta em se 
confirmando a principal suspeita diagnóstica? 
 
(A) Transplante hepático. 
(B) Transplante pulmonar. 
(C) Transplante cardíaco. 
(D) Derivação porto-sistêmica. 
 

24 
 
O principal mecanismo de ação do tacrolimus é: 
 
(A) Inibição do linfócito B. 
(B) Inibição do TNF. 
(C) Estimulação dos linfócitos T helper. 
(D) Inibição da interleucina-2. 
 

25 
 
Criança portadora de hepatoblastoma PRETEXT IV 
realizou avaliação por exames de imagem que não 
revelaram metástases a distância. Foi então preparado o 
pai para transplante intervivos. Iniciado procedimento 
com a laparotomia da criança, sendo então observada 
presença de tumor aderido à parede abdominal, roto e 
com ascite hemorrágica em moderada quantidade. 
Ademais, foi observado linfonodo no hilo hepático 
endurecido de aproximadamente 4 cm de diâmetro. Qual 
a melhor opção neste momento? 
 
(A) Ressecar o linfonodo, retirar o fragmento de parede 

abdominal acometida com margens e realizar o 
transplante. 

(B) Enviar o líquido para análise histológica e aguardar o 
resultado. 

(C) Não realizar o transplante. 
(D) Realizar o transplante normalmente e logo depois 

encaminhar a criança à realização de quimioterapia. 
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26 
 
Dentre os parâmetros histológicos a seguir, qual deles 
NÃO é critério utilizado para avaliação e classificação da 
rejeição celular aguda? 
 
(A) Lesão endotelial. 
(B) Lesão ductular. 
(C) Infiltrado inflamatório. 
(D) Contagem de ductos biliares no espaço porta. 
 
 

27 
 
Criança de 3 anos está sendo submetida a transplante 
hepático intervivos por hepatite fulminante. Foram 
realizadas as anastomoses da veia hepática e veia porta 
sem intercorrências, com ótima reperfusão do enxerto. 
No momento de preparo da artéria hepática direita do 
receptor, percebe-se que o endotélio da mesma está 
destacado e gravemente lesado. O mesmo ocorre na 
artéria hepática esquerda da criança, e o endotélio está 
destacado até a artéria hepática comum. Qual seria a 
melhor opção neste momento? 
 
(A) Deixar o fígado sem arterialização e observar a 

evolução. 
(B) Dissecar a artéria mesentérica superior do receptor e 

anastomosá-la com a artéria do enxerto. 
(C) Utilizar um enxerto de artéria ilíaca de cadáver como 

ponte entre a aorta e a artéria do enxerto. 
(D) Utilizar a veia jugular interna da criança como ponte 

entre a artéria hepática comum e a artéria do enxerto. 
 
 

28 
 
Dentre as alternativas a seguir, qual é a complicação mais 
frequente no pós-operatório de transplante hepático? 
 
(A) Trombose de veia porta. 
(B) Trombose de artéria hepática. 
(C) Estenose de veia hepática. 
(D) Estenose biliar. 
 
 

29 
 
Criança de 5 anos apresenta tumoração em região 
epigástrica notada pelos pais. Apresenta níveis séricos de 
alfafetoproteína e beta-HCG normais. A imagem 
tomográfica é a seguinte: 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Qual a principal hipótese? 
 
(A) Hepatocarcinoma. 
(B) Hepatoblastoma. 
(C) Sarcoma indiferenciado. 
(D) Rabdomiossarcoma de vias biliares. 
 
 

30 
 
Ainda sobre o caso da questão 29, o laudo da tomografia 
revela volumosa lesão expansiva no lobo hepático 
esquerdo, sem acometimento do hilo nem das veias 
hepáticas, estendendo-se até parte dos segmentos V e 
VIII. Qual é a conduta recomendada? 
 
(A) Lobectomia direita. 
(B) Lobectomia esquerda. 
(C) Trissegmentectomia esquerda. 
(D) Transplante hepático. 
 
 

31 
 
Criança de 3 anos, submetida a transplante hepático 
intervivos por atresia de vias biliares aos 7 meses, estava 
bem clinicamente, quando apresentou episódio de 
sangramento digestivo alto. A endoscopia revelou a 
presença de varizes de esôfago de médio calibre. Ao 
exame físico, apresenta esplenomegalia. O exame 
ultrassonográfico revela fígado de consistência 
homogênea, com diminuição expressiva do calibre da veia 
porta na altura da anastomose, alterando 
significativamente a velocidade do sangue.  
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A melhor conduta é: 
 
(A) Reexploração cirúrgica. 
(B) Portografia transparietoepática e dilatação endovascular 

da região anastomótica. 
(C) Confecção de TIPS. 
(D) Derivação mesentérico-cava 
 
 

32 
 
Qual, dentre os níveis séricos dos eletrólitos a seguir, é 
mais importante na avaliação de potencial doador 
cadavérico para transplante hepático? 
 
(A) Potássio. 
(B) Sódio. 
(C) Cálcio. 
(D) Magnésio. 
 
 

33 
 
A secção do parênquima hepático para redução do fígado 
de um doador cadavérico de 85 kg que será implantado 
num lactente de 7 kg deve seguir qual reparo anatômico? 
 
(A) Leito da vesícula biliar. 
(B) Ligamento falciforme. 
(C) Leito da veia hepática média. 
(D) Leito da veia hepática direita. 
 
 

34 
 
Qual das estruturas a seguir geralmente é canulada para 
perfusão do sistema portal na captação de fígado de 
doador cadavérico? 
 
(A) Veia mesentérica superior. 
(B) Veia esplênica. 
(C) Veia mesentérica inferior. 
(D) Veia renal direita. 
 
 

35 
 
Lactente de 2 meses apresenta icterícia persistente às custas 
de bilirrubina direta. Realiza ecodopplercardiograma que 
revela estenose da artéria pulmonar. Todas as alterações a 
seguir são também esperadas neste paciente, EXCETO: 
 
(A) Embriotoxon posterior. 
(B) Vértebra em asa de borboleta. 
(C) Facies característica. 
(D) Rim em ferradura. 

 

36 
 
Lactente de 8 meses, portadora de atresia de vias biliares 
submetida a Kasai sem sucesso, apresenta quadro de 
febre, piora da icterícia e queda do estado geral. Interna 
para receber antibioticoterapia endovenosa. Na 
investigação, realiza exame ultrassonográfico que revela 
vários lagos biliares intra-hepáticos. Após 21 dias, 
apresenta melhora importante do estado geral e dos 
exames, mas apresenta episódios esparsos de febre 
intermitente. O pai está pronto para o transplante 
intervivos. Qual é a conduta recomendada? 
 
(A) Adiar o transplante. 
(B) Introduzir antivirais. 
(C) Drenar os lagos biliares. 
(D) Realizar o transplante. 
 
 

37 
 
Lactente de 12 semanas, portador de icterícia e acolia 
fecal, é submetido à exploração cirúrgica. No 
intraoperatório se observa fígado endurecido, vesícula e 
vias biliares atrésicas, ascite em moderada quantidade e 
baço aumentado. Qual é a conduta recomendada? 
 
(A) Realizar portoenteroanastomose. 
(B) Realizar um transplante hepático de urgência. 
(C) Realizar colangiografia e drenagem biliar externa. 
(D) Realizar biópsia hepática e fechar a cavidade. 
 
 

38 
 
Criança de 2 anos, submetida a transplante intervivos por 
atresia de vias biliares há 6 meses, apresenta aumento 
persistente de gama-GT. Além disso, a mãe refere discreto 
prurido. Nega icterícia, acolia fecal ou colúria. Na 
investigação realiza biópsia hepática que revela intensa 
proliferação ductular. Qual é a conduta recomendada? 
 
(A) Realizar uma colangiografia transparietohepática. 
(B) Administrar pulso de corticoide endovenoso. 
(C) Solicitar uma tomografia computadorizada. 
(D) Indicar uma reexploração cirúrgica. 
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No primeiro mês após transplante hepático em crianças, 
predominam infecções de qual etiologia? 
 
(A) Bacterianas. 
(B) Virais. 
(C) Fúngicas. 
(D) Por protozoários. 
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Lactente de 7 meses, submetido a transplante intervivos 
por atresia de vias biliares, apresenta, a partir do 7º dia de 
pós-operatório, saída de líquido bilioso pelo dreno 
subfrênico. O débito diário é de aproximadamente 500 mL 
de bile por 5 dias seguidos, e a criança começa a 
apresentar acolia fecal, que se mantém por vários 
episódios. O que deve ser feito nesse caso? 
 
(A) Colangiografia transparietoepática. 
(B) Biopsia hepática. 
(C) Colangiorressonância. 
(D) Reexploração cirúrgica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 






