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Resumo 

 

Objetivo: Estudo da histologia, incluindo da deposição de colágeno através da 

coloração de picrosirius e do infiltrado linfocitário a partir da análise imuno-

histoquímica na biópsia hepática de crianças com atresia de vias biliares (AVB) 

submetidas à portoenteroanastomose de Kasai (PEK) e sua correlação com 

drenagem biliar e dados clínicos. Métodos: Pesquisa de coorte retrospectiva. Foram 

avaliados pacientes acompanhados no ambulatório de hepatologia pediátrica e 

ambulatório de transplante de fígado pediátrico que tiveram o diagnóstico de AVB e 

foram submetidos à PEK, entre 1998 e 2015. A biópsia hepática dos pacientes no 

momento do diagnóstico ou da PEK foi reavaliada e realizada imuno-histoquímica 

(CD3, CD4, CD8, CD20, CD56) e coloração de picrosirius. Os dados foram 

correlacionados com achados demográficos, drenagem biliar (BT menor que 2,0 

mg/dL após 60 dias da PEK), clínicos e laboratoriais. Resultados: Cinquenta e um 

pacientes com diagnóstico de AVB submetidos à biópsia hepática e PEK foram 

identificados, 61% do sexo feminino. A idade média para realização da PEK foi de 87 

dias (17 a 170 dias). Destes, 37% evoluíram com drenagem biliar após a PEK. 

Linfócitos CD8+ tiveram aumento de expressão proporcional à idade e sua maior 

expressão foi associada com o aumento da chance de plug biliar e de edema 

hepatocitário, que são sinais sugestivos de lesão biliar. Em crianças abaixo de 90 dias 

de vida quando realizaram a PEK, uma maior expressão de linfócitos CD3+ foi 

associada a uma menor chance de drenagem biliar. Conclusões: Infiltração de 

linfócitos CD3+ maior que 13,12 em crianças com AVB submetidas à PEK com até 90 

dias de vida foi associada a uma menor probabilidade de drenagem biliar. Não houve 

correlação entre os achados histológicos e do picrosirius e a drenagem biliar. A 

presença de mononucleares nos ductos biliares e a infiltração de linfócitos CD8+ foi 

mais intensa em crianças com >90 dias de vida, quando se dividida a amostra em 3 

grupos de idade no momento da PEK (<60 dias, de 60 a 90 dias e >90 dias). Maior 

expressão de linfócitos CD8+ foi associada à maior ocorrência de plugs biliares e 

edema de hepatócitos. Maior relação de queda de bilirrubina pós-PEK foi associada 

a uma menor presença de proliferação de ductos biliares e de fibrose portal. Houve 

maior expressão de colágeno tipo-1 do que colágeno tipo-3. 
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Abstract 

 

Objective: To evaluate histology, including the lymphocytic infiltrate through 

immunohistochemistry and collagen deposition through picrosirius staining in liver 

biopsy of children with biliary atresia (BA) undergoing Kasai portoenteroanastomy 

(KPE) and its correlation with biliary drainage and clinical data. Methods: 

Retrospective cohort study. Patients followed up at the pediatric hepatology and 

pediatric liver transplantation outpatient clinic who had a diagnosis of BA and 

underwent KPE were included, between 1998 and 2015. Liver biopsies at the time of 

diagnosis or KPE were reassessed and immunohistochemistry (CD3, CD4, CD8, 

CD20, CD56) and picrosirius staining were performed. Correlation between 

histopathologic features, demographic, clinical data, laboratory findings and biliary 

drainage (BT less than 2.0 mg/dL after 60 days of PEK) were assessed. Results: Fifty-

one patients diagnosed with BA undergoing liver biopsy and KPE were identified (61% 

were female). The mean age at KPE was 87 days (17 to 170 days). Thirty-seven 

percent of patients who underwent KPE had biliary drainage. An increase in expression 

of CD8+ lymphocytes proportional to age was noted and their greater expression was 

associated with a greater chance of biliary plug and hepatocyte swelling. In infants 

younger than 90 days of age at KPE, a higher expression of CD3+ lymphocytes was 

associated with a lower chance of biliary drainage. Conclusions: The expression of 

CD8+ lymphocytes was associated with biliary injury. A greater expression of CD3+ 

lymphocytes in children with BA operated less than 90 days of age may be a predictor 

of a lower probability of biliary drainage. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Atresia de Vias Biliares 

 

A atresia das vias biliares (AVB) é uma doença que leva à obstrução das vias 

biliares nas primeiras semanas de vida, acarretando cirrose biliar e disfunção 

hepática. É a principal causa de colestase neonatal e sua incidência no mundo varia 

de 1:2.500 a 1:15.000 nascidos vivos.(1–3) No Brasil, não há dados de incidência. 

A AVB é a via final de uma injúria destrutiva, inflamatória e idiopática das vias 

biliares intra e extra-hepáticas que resulta em fibrose.(1,4,5) Diversas causas já foram 

propostas para sua patogênese, como, infecções virais, defeitos na morfogênese, 

exposição tóxica ambiental e anormalidades vasculares. Entretanto, nenhuma delas 

ainda é, isoladamente, relacionada à maioria dos casos de AVB.(5,6) Estudos 

realizados em modelo animal demonstraram fatores que causam a AVB, 

comprovando a interação entre um mecanismo inflamatório final e a susceptibilidade 

genética do animal.(7–13)  

A criança com AVB se apresenta com icterícia de início nos primeiros dias de 

vida à custa de hiperbilirrubinemia direta e fezes acólicas com ou sem colúria.(1) A 

partir da suspeita diagnóstica, pode-se realizar a biópsia hepática. Este é um método 

confiável que apresenta acurácia de cerca de 96,4%. As características 

histopatológicas sugestivas de AVB incluem a presença de plugs biliares nos ductos, 

proliferação ductular moderada a grave, edema portal e fibrose portal, com 

preservação da arquitetura lobular.(14,15) 

 

1.2 Prognóstico de crianças com Atresia de Vias Biliares 

 

A portoenteroanastomose de Kasai (PEK) pode reverter a falha de drenagem 

biliar e garantir um prognóstico melhor para crianças com AVB. A drenagem biliar, 

definida como o restabelecimento do fluxo biliar após a PEK, é o principal indicador 

de sucesso pós-cirúrgico.  A longo prazo, o parâmetro de prognóstico mais utilizado 

para as crianças com AVB submetidas à PEK é a sobrevida do fígado nativo, definida 

como o tempo de vida até o transplante hepático ou óbito. Crianças que evoluíram 

com drenagem biliar apresentam sobrevida do fígado nativo em 2, 5 e 10 anos de 

96%, 91% e 75%, respectivamente. Enquanto isso, crianças que não evoluíram com 
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drenagem biliar, apresentam sobrevida do fígado nativo de 30%, 11% e 5%, 

respectivamente.(16–18) 

A realização da PEK até os 60-90 dias de vida da criança é um fator associado 

a um melhor prognóstico pós-cirúrgico.(19) Jimenez-Rivera et al(3), em 2013, publicou 

uma revisão sistemática com 14 artigos que demonstrou maior sobrevida do fígado 

nativo e maior chance de normalização da hiperbilirrubinemia se a PEK for realizada 

em uma idade menor que 60-90 dias de vida. Serinet et al(20), em 2009, realizou estudo 

retrospectivo com 743 pacientes com diagnóstico de AVB demonstrando que, após a 

PEK, as taxas de sobrevida com fígado nativo nas idades 2, 5, 10 e 15 anos eram 

significativamente maiores quanto mais cedo era realizada a cirurgia. O estudo 

também estimou que, se todas as crianças tivessem realizado a PEK até os 46 dias 

de vida, teria se poupado 5,7% dos transplantes hepáticos em menores de 16 anos 

na França. No mundo e no Brasil, a AVB é a principal causa de transplante hepático 

pediátrico, logo, identificar crianças que apresentam menor chance de drenagem biliar 

após a PEK é um dado importante para saúde pública.(19) 

Diversos estudos já foram realizados com o intuito de identificar fatores 

histológicos capazes de predizer a chance de uma criança com AVB evoluir com 

drenagem biliar após a PEK. Porém, os estudos demonstram resultados conflitantes 

e não reprodutíveis. Diferentes fatores histológicos da biópsia hepática já foram 

avaliados como fatores prognósticos, como: multinucleação hepatocitária, 

balonização hepatocitária, fibrose hepática, plugs biliares, infiltrado inflamatório portal, 

colestase intra-hepatocitária, proliferação ductular, hematopoiese extramedular e 

malformação da placa ductal. Até o momento, não há nenhum fator histológico 

avaliado isoladamente ou combinado em escore que foi capaz de identificar um 

melhor prognóstico, tanto na chance de drenagem pós-PEK quanto na sobrevida do 

fígado nativo.(16,21–23) Um exemplo é o estudo de Sun S et al(22) em que não se 

encontrou diferença na histologia hepática no momento da PEK entre dois grupos de 

crianças com AVB. O primeiro formado por crianças que foram a óbito ou 

necessitaram de transplante hepático no primeiro ano de vida e segundo de crianças 

que tiveram uma sobrevida do fígado nativo e sem cirrose hepática com mais de 5 

anos de vida. 

Como marcador prognóstico, um dado promissor na biópsia hepática é a 

análise das células inflamatórias. Um estudo demonstrou que a maior expressão de 
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linfócitos T Th17 foi relacionada ao aumento da chance de drenagem biliar, mas não 

à sobrevida do fígado nativo.(24) Outro estudo demonstrou que, para crianças com um 

padrão na biópsia hepática de fibrose portal, a existência de maior quantidade de 

linfócitos T auxiliar (CD4+) Foxp3+ foi correlacionada a uma menor sobrevida no 

fígado nativo.(25) 

Apesar de não terem sido associadas ao prognóstico de crianças com AVB, 

diversas células inflamatórias tiveram seu papel reconhecido na patogênese da 

doença. Estudos demonstraram que os linfócitos que efetuam a lesão biliar na AVB 

são os linfócitos T citotóxicos (CD8+), sendo que, tal achado, foi comprovado em 

estudo com humanos e animais. Todavia, a presença de linfócitos natural killer 

(CD56+) e linfócitos B (CD20+) também são importantes em menor grau.(26–29) 

O fígado normal apresenta, na sua matriz extracelular, colágenos tipo-1 e tipo-

3. Em situações de inflamação hepática ou cirrose, há elevação da quantidade de 

colágeno na totalidade. Estudos já demonstraram que, na cirrose, por diferentes 

etiologias, há principalmente elevação de colágeno tipo-1.(30–32) Na AVB, já foi descrito 

haver maior quantidade de colágeno tipo-1 ao redor dos sinusóides hepáticos com o 

avançar da idade até o momento da PEK.(33) Porém, não se sabe a correlação da 

deposição de colágeno no espaço porta com a chance de drenagem biliar. 

Atualmente, é uma incógnita saber, no momento da PEK, qual criança evoluirá 

com drenagem biliar ou com necessidade de transplante hepático nos anos 

subsequentes. O esclarecimento de um possível fator prognóstico na biópsia hepática, 

com a análise do infiltrado inflamatório, poderá ajudar a prever qual criança irá evoluir 

sem drenagem biliar ou com necessidade de transplante hepático após a PEK. Além 

disso, neste estudo, busca-se aprofundar o conhecimento sobre a doença, 

correlacionando os achados da imuno-histoquímica e da análise de colágeno com os 

aspectos histológicos, clínicos e laboratoriais. 
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2. OBJETIVO 
 

 

Avaliar em biópsias hepáticas de pacientes portadores de atresia de vias 

biliares (AVB) antes da realização da PEK parâmetros morfológicos (histológicos e 

histoquímicos) e imunohistoquímicos e correlacionar tais parâmetros a dados clínicos 

e à drenagem biliar pós-cirúrgica. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Local do estudo e comitê de ética 

 

A coleta de dados foi realizada com dados dos pacientes do ambulatório de 

transplante pediátrico de fígado e do ambulatório de hepatologia pediátrica do Hospital 

São Paulo, hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo, sob o número CEP 1258/2016. 

 

3.2 Amostra 

 

Estudo realizado com uma amostra de conveniência com pacientes do 

ambulatório de transplante pediátrico de fígado e ambulatório de hepatologia 

pediátrica do Hospital São Paulo que tiveram o diagnóstico de AVB e realizaram a 

PEK na instituição entre 1998 e 2015. 

 

3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos todos os pacientes, de ambos os sexos, do ambulatório de 

hepatologia pediátrica e ambulatório de transplante pediátrico de fígado do Hospital 

São Paulo da UNIFESP que tiveram o diagnóstico de AVB e realizaram a PEK na 

instituição de 1998 a 2015. 

Foi considerado como diagnóstico de AVB os pacientes que preenchiam os 

seguintes critérios: 

1) Clínica de icterícia com ou sem acolia e, 

2) Hiperbilirrubinemia direta e, 

3) Biópsia hepática com achados típicos de AVB (plugs biliares nos ductos, 

proliferação ductular moderada a grave, edema portal e fibrose portal, com 

preservação da arquitetura lobular) com ou sem colangiografia 

intraoperatória demonstrando ausência de contraste em via biliar. 

Foram excluídos pacientes em que houve inadequada representatividade 

hepática no material blocado em parafina. 
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3.4 Desenho do estudo e coleta de dados 

 

Pesquisa de coorte retrospectiva. Após a identificação dos pacientes com AVB 

que realizaram a PEK nesta instituição, os blocos de parafina da biópsia hepática, 

antes ou no momento da PEK, foram selecionados para processamento e análise. A 

coleta de dados demográficos, clínicos e laboratoriais foi feita através da revisão de 

prontuários. 

Os níveis de bilirrubina total considerados como pré-PEK foram os exames 

coletados imediatamente antes da cirurgia. Os níveis de bilirrubina pós-PEK foram os 

coletados de 60 a 180 dias após procedimento cirúrgico. 

 

3.5 Definição de drenagem biliar e sobrevida de fígado nativo 

 

Drenagem biliar foi definida como bilirrubina total (BT) menor que 2,0mg/dL 

após 60 dias a partir da data de realização da PEK. 

Sobrevida do fígado nativo foi definida como o tempo de vida até o transplante 

hepático ou óbito. 

 

3.6 Relação de queda de bilirrubina 

 

A relação de queda de bilirrubina foi calculada dividindo-se a BT pós-PEK pela 

BT pré-PEK. Um valor menor que 1,0 indica que a bilirrubina pós-PEK foi menor que 

a pré-PEK.  

 

3.7 Análise imuno-histoquímica, picrosirius e histológica 

 

O tecido hepático foi obtido antes ou no momento da PEK, processado em 

bloco de parafina e armazenado no Departamento de Patologia da UNIFESP. As 

amostras utilizadas para o estudo foram separadas e cortadas com micrótomo na 

espessura de 4μm. Parte das amostras foi corada com hematoxilina e eosina (HE) e 

analisada sob microscopia óptica (microscópio óptico Olympus BX40 com objetivas 

planacromáticas). A análise histológica foi realizada por um patologista experiente em 
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AVB e hepatologia infantil, sem conhecimento da evolução clínica ou laboratorial dos 

pacientes. As características histológicas analisadas foram: proliferação ductular 

biliar, plugs biliares, edema hepatocelular (swelling), esteatose, formação de 

pseudorroseta, multinucleação hepatocelular, necrose hepatocelular, hematopoiese 

extramedular, fibrose lobular, edema portal, fibrose portal, infiltrado celular portal, 

colangite aguda, neutrófilos periductulares, infiltração de mononuclear nos ductos e 

malformação da placa ductal. Para uma descrição mais detalhada de cada 

característica histológica, vide Tabela 1. 

Tabela 1. Descrição e classificação dos achados histológicos. 

Achado Descrição  Classificação 

Plugs Biliares Presença de bile no canalículo biliar.  - ausente ou presente em uma 
estrutura 

 - presente em 2 ou mais estruturas 
 

Edema 
Hepatócitos 

Tamanho dos hepatócitos 2-3 vezes maior que 
seus adjacentes. Perda de seu formato poligonal, 
se tornando arredondado. Citoplasma menos 
eosinofílico. 
 

 - ausente ou <50% hepatócitos 

  
 >=50% dos hepatócitos 

Esteatose Presença de vacúolos esbranquiçados no 
hepatócito devido à presença de gotículas de 
gordura. 
 

 - ausente ou <50% hepatócitos 

  >=50% dos hepatócitos 

Pseudorroseta Grupos de hepatócitos organizados ao redor de 
um pequeno lúmen central, muitas vezes não 
visível. 
 

 - ausente a presente 

 - proeminente 
 

Multinucleação 
Hepatócitos 

Coalescência de hepatócitos formando células 
com pelo menos 3 núcleos. 

 - ausente a presente 

 - proeminente 
 

Necrose 
Hepatócitos 

Hepatócitos com alteração nuclear (edema 
nuclear, núcleo picnótico, dissolução ou 
fragmentação nuclear) com citoplasma pálido 
(menos eosinofílico), adjacente à debris celulares 
e, possivelmente, células inflamatórias. 
 

 - ausente a poucos hepatócitos 

  
- muitos hepatócitos 

Hematopoiese 
Extramedular 

 

Presença de precursores eritróides nos 
sinusóides hepáticos. 
 

 - ausente a presente 

 - extensa 

Fibrose 
Lobular 

Presença de fibrose no parênquima hepático.  - ausente a presente 

 - proeminente 
 

Edema Portal Aumento do tamanho e citoplasma menos 
eosinofílico de hepatócitos e colangiócitos no 
espaço porta. 
 

 - presente 

 - ausente 

Fibrose Portal Presença de septos de fibrose que se originam no 
espaço porta. 

 - ausente 

 - septos incompletos 

 - septos completos 
 

Infiltrado de 
células portais 

Presença de células inflamatórias 
(mononucleares e neutrófilos) no espaço porta. 

 - ausente a presente 
 - proeminente 

 

Colangite 
aguda 

Presença de neutrófilos no epitélio e lúmen dos 
canalículos biliares. 

 - ausente ou presente em alguns 
ductos 

 - marcada 
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Neutrófilos 
periductulares 

Presença de neutrófilos ao redor dos dúctulos 
sem infiltrar seu lúmen. 

 - ausente ou presente em alguns 
ductos 

 - marcada 
 

Mononuclear 
nos ductos 

Presença de células inflamatórias mononucleares 
no espaço porta. 

 - ausente ou presente em alguns 
ductos 

 - marcada 
 

Malformação 
da placa ductal 

Presença de estruturas biliares embrionárias 
(conjunto de colangiócitos ou de estruturas 
semelhantes a dúctulos biliares com lúmen 
alongado e em diferentes formatos). 
 

 - ausente 

 - presente 

Proliferação 
ductular biliar 

Presença de diversos dúctulos biliares no espaço 
porta. 

 - ausente a focal 

 - generalizada 

 

Os demais cortes foram designados aleatoriamente para a coloração de 

picrosirius e coloração imuno-histoquímica dos seguintes marcadores: CD3, CD4, 

CD8, CD20 e CD56. Para a imuno-histoquímica, todos os reagentes utilizados foram 

da Agilent-Dako (a descrição dos anticorpos utilizados encontra-se no anexo). 

Utilizou-se lâminas silanizadas, kit EnVision™ no equipamento Autostainer Link 48 e 

os protocolos dos anticorpos da mesma marca. As etapas foram realizadas conforme 

as instruções do fabricante, como segue:(34) 

1. Pré-tratamento das lâminas:  

a. Uma solução de trabalho foi preparada, diluindo o concentrado de 

EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution (50x) numa proporção de 1:50 

em água destilada.     

b. Os tanques do Dako PT Link (máquina para pré-tratamento) foram 

enchidos com uma quantidade suficiente (1,5 L) de solução de trabalho 

para cobrir as secções de tecido.  

c. O Dako PT Link foi definido para pré-aquecer a solução até atingir 65 °C.  

d. As secções foram embebidas na solução de trabalho pré-aquecida e 

incubadas durante 20 a 40 minutos a 97 °C.  

e. As secções arrefeceram no equipamento até 65 °C.     

f. As lâminas foram retiradas do tanque do Dako PT Link e mergulhadas 

imediatamente em um recipiente com EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x) 

diluído à temperatura ambiente durante 5 minutos.  

g. As lâminas foram colocadas num instrumento Autostainer Link. 

2. Reação de imunohistoquímica: 

a. Os anticorpos foram diluídos em EnVision™ FLEX Antibody Diluent 

(DM830).  
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b. As etapas de coloração e os tempos de incubação recomendados são pré-

programados no software Autostainer Link 48. 

c. Foi aplicado 200 μL de reagente em cada lâmina. 

d. Os tempos de incubação ideais do anticorpo primário dependem do 

anticorpo primário aplicado.  

e. Após o procedimento da reação ser concluído, as lâminas foram contra 

coradas com hematoxilina e montadas para leitura. 

 

Para a realização da coloração de picrosirius, foram realizadas as seguintes 

etapas: 

1. Desparafinação. 

2. Lavagem das lâminas em água corrente. 

3. Colocação em solução de ácido pícrico por 10 minutos. 

a. Ácido pícrico 2g em 100ml de água destilada. 

4. Colocação na solução de Picrosirius Red por 20 minutos. 

a. Ácido pícrico 2g e Picrosirius Red 0,1g diluído em 100ml de água 

destilada. 

5. Lavagem em água corrente. 

6. Colocação novamente em solução de ácido pícrico por 10 minutos. 

7. Desidratação, diafanização e montagem das lâminas. 

 

De cada corte histológico foram obtidas 5 fotos, com aumento de 400x, de cada 

espaço porta diferente no local de maior positividade a olho nu (utilizada câmera 

fotográfica digital Oly acoplada de fábrica ao próprio microscópio). Nas lâminas de 

imuno-histoquímica, utilizou-se o microscópio óptico já descrito acima. Nas lâminas 

com coloração de picrosirius, utilizou-se a microscopia com luz polarizada (no mesmo 

microscópio) que permite diferenciar fibras de colágeno tipo-1 (amarelo para laranja-

forte) e tipo-3 (ligeiramente esverdeado). Foram excluídas as biópsias com menos de 

5 espaços porta. Em cada foto, foi realizada uma máscara personalizada para cada 

marcador no software Image J do NIH (versão 1.53j), produzindo uma binarização da 

imagem que possibilitou a medida da área (quantificação) da imunoexpressão (Figura 

1 e 2).(35) 
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Figura 1. Fotos para exemplificação do método de quantificação de 
imuno-histoquímica na biópsia hepática.  
A – Imuno-histoquímica para linfócitos CD20+. B – Máscara da imagem A 
no sistema Image J do NIH demonstrando a cor binária (preto-branco) e 
possibilitando o sistema quantificar a imunoexpressão. C – Imuno-
histoquímica para linfócitos CD3+. D – Máscara da Imagem C no sistema 
Image J no NIH. Na imagem, observa-se imunoexpressão maior que 
quando comparada à imagem B. Todas as imagens são do espaço porta de 
biópsia hepática com objetiva com aumento de 400x. 

 

    

Figura 2. Fotos para exemplificação do método de quantificação de picrosirius 
na biópsia hepática.  

A e D – Coloração de picrosirius na luz polarizada. B e C – Máscara da imagem A no 
sistema Image J do NIH demonstrando a cor binária (preto-branco), sendo a imagem B 
de colágeno-1 e C de colágeno-3. D e F – Máscara da imagem D no sistema Image J do 
NIH, sendo imagem E de colágeno-1 e F de colágeno-3. Repare que na imagem A e D há 
maior quantidade de colágeno-1 que colágeno-3. Todas as imagens são do espaço 
portal de biópsia hepática com objetiva polarizada com aumento de 400x. 
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3.8 Análise estatística 

 
As informações obtidas foram organizadas em planilhas no software Microsoft 

Excel (Excel 2020, Microsoft 365, Microsoft Office System ®) e submetidas à análise 

descritiva. A análise descritiva para caracterização dos grupos estudados foi realizada 

através de tabelas de frequência para variáveis categóricas e medidas de posição e 

dispersão para as contínuas. 

Para análise estatística, foram utilizados os softwares R versão 4.0.0 e 

GraphPad Prism versão 8.0.1. A comparação entre variáveis categóricas foi realizada 

através do teste do qui-quadrado. Para as variáveis quantitativas, primeiro foi aplicado 

o teste de Shapiro-Wilk, de modo a avaliar se as variáveis tinham distribuição normal.  

Para verificar a associação entre as variáveis, utilizou-se o teste t de student para as 

variáveis que apresentaram distribuição normal e o teste de Mann-Whitney para as 

variáveis que não apresentaram distribuição normal. O teste de Kruskal-Wallis foi 

utilizado para variáveis múltiplas. Já para avaliar correlação entre variáveis 

quantitativas, foi utilizado o teste de correlação de Pearson (paramétrico) ou de 

Spearman (não-paramétrico). Quando encontrado um parâmetro capaz de predizer 

drenagem biliar, foi utilizada a curva ROC e a análise de sensibilidade, especificidade, 

valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Para análise de sobrevida de fígado 

nativo em pacientes submetidos à drenagem biliar, foi utilizada a curva de 

sobrevivência de Kaplan-Meier. 

Em todos os testes estatísticos, o nível de significância foi fixado em 5% ou p 

≤ 0,05 para rejeição da hipótese de nulidade. 
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4. RESULTADOS 
 

 

4.1 Dados demográficos, clínicos e laboratoriais 
 

 
Foram encontrados, na revisão de prontuário, 74 pacientes com AVB que 

realizaram a portoenteroanastomose de Kasai (PEK). Após a captação dos blocos de 

parafina e do preparo para as colorações e imuno-histoquímica, restaram 51 pacientes 

para análise. O motivo de exclusão dos pacientes foi a inadequada representatividade 

hepática no material blocado em parafina (Figura 3). 

 

                

Figura 3. Fluxograma demonstrando quantos pacientes foram 

separados para análise. 

 

Dos 51 pacientes analisados, 61% eram do sexo feminino. A idade média para 

a PEK foi de 87 dias, dos quais 34 (80%) realizaram a PEK com menos de 90 dias de 

vida e 11 (22%) realizaram a PEK com menos de 60 dias. Do total dos pacientes 

submetidos à PEK, 37% evoluíram com drenagem biliar. O tempo médio de 

seguimento, por paciente, foi de 1206 dias (3 anos e 4 meses). A sobrevida do fígado 

nativo até o final do seguimento foi de 55%. O resumo dos dados demográficos, 

clínicos e laboratoriais pode ser encontrado na Tabela 2. 

 

 

 

   

74 pacientes 
submetidos à 

PEK 

51 pacientes para 
análise 

23 pacientes 
excluídos 
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Tabela 2. Resumo dos dados demográficos, clínicos e laboratoriais 

Categoria 
Número  

(% ou mínimo-máximo) 

Sexo  

       Masculino 20 (39%) 

       Feminino 31 (61%) 

Etnia  

       Branca 27 (53%) 

       Parda 21 (41%) 

       Negra 3 (6%) 

Média de dias de vida no diagnóstico da AVB 86 (16-144) 

Média de dias de vida na PEK 87 (17-170) 

Média de dias de seguimento por paciente 1206 (97-6067) 

Nível de BT (mg/dL) pré-cirurgia de Kasai 11,9 (5,0-49,6) 

Média de dias da coleta de BT pós-PEK 115 (67-180) 

Drenagem biliar pós-PEK 19 (37%) 

Sobrevida de fígado nativo 28 (55%) 

 

 

4.2 Achados Histológicos 
 
 

Os achados histológicos mais frequentemente encontrados na biópsia hepática 

foram a presença de edema portal (96,1%), proliferação ductular generalizada (90,2%) 

e fibrose portal com formação de septos completos (90,2%). Esses achados são 

típicos do diagnóstico de AVB. Plug biliar, outro achado típico, estava presente em 

74,5% da amostra. Achados pouco frequentes foram a presença de colangite aguda 

marcada (0,0%), esteatose em pelo menos 50% dos hepatócitos (2,0%), presença de 

hematopoiese extensa (2,0%) e malformação da placa ductal (2,0%). Os dados 

histológicos estão resumidos na Tabela 3. 
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Tabela 3. Resumo dos achados histológicos 

Achado Classificação 
Resultados 

número (%) 

Plugs Biliares ausente ou presente em uma estrutura 13 (25,5%) 

 presente em 2 ou mais estruturas 38 (74,5%) 

 

Edema Hepatócitos ausente ou <50% hepatócitos 14 (27,5%) 

 >=50% dos hepatócitos 37 (72,5%) 

 

Esteatose ausente ou <50% hepatócitos 50 (98%) 

 >=50% dos hepatócitos 1 (2%) 

 

Pseudorroseta ausente a presente 26 (51%) 

 proeminente 25 (49,0%) 

 

Multinucleação 

Hepatócitos 

 

ausente a presente 27 (52,9%) 

proeminente 24 (47,1%) 

 

Necrose Hepatócitos ausente a poucos hepatócitos 44 (86,3%) 

 muitos hepatócitos 7 (13,7%) 

 

Hematopoiese 

Extramedular 

 

ausente a presente 50 (98%) 

extensa 1 (2,0%) 

 

Fibrose Lobular ausente a presente 48 (94,1%) 

 proeminente 3 (5,9%) 

 

Edema Portal presente 49 (96,1%) 

 ausente 2 (3,9%) 

 

Fibrose Portal ausente 0 (0%) 

 septos incompletos 5 (9,8%) 

 septos completos 46 (90,2%) 

 

Infiltrado de células 

portais 

 

ausente a presente 28 (54,9%) 

proeminente 23 (45,1%) 

 

Colangite aguda ausente ou presente em alguns ductos 51 (100%) 

 marcada 0 (0,00%) 

 

Neutrófilos 

periductulares ausente ou presente em alguns ductos 46 (90,2%) 

 marcada 5 (9,8%) 

 

Mononuclear nos ductos 

 

ausente ou presente em alguns ductos 

 

34 (66,6%) 

 marcada 17 (33,3%) 
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Malformação da placa 

ductal 

 

ausente 

 

50 (98%) 

presente 1 (2,0%) 

 

Proliferação ductular 

biliar 

 

ausente a focal 5 (9,8%) 

generalizada 46 (90,2%) 

  
 

Não há diferença nos achados histológicos entre as crianças submetidas à PEK 

com menos ou mais de 90 dias de vida ou menos ou mais de 60 dias. Todas as 

crianças submetidas à PEK com mais de 90 dias de vida tinham fibrose portal com 

septos completos, porém não houve diferença significativa no grau de fibrose entre 

pacientes que realizaram a PEK antes ou após 90 dias de vida (p=0,0959) (Figura 4). 

 

Figura 4. Comparação dos achados de fibrose portal entre crianças submetidas 

à PEK com menos ou mais que 90 dias de vida. p 0,0959 

 

 Ao dividir a amostra em 3 períodos na idade de realização da PEK (menor ou 

igual a 60 dias, entre 60 e 90 dias e maior ou igual a 90 dias), a única variável com 

diferença significativa foi a distribuição de células mononucleares nos ductos biliares 

(p=0,0051), sendo mais expressa no grupo acima de 90 dias (Figura 5). 



Resultados | 20 

 

 

 

=<
 6

0 
dia

s

60
-9

0 
dia

s

=>
 9

0 
dia

s

0

10

20

30

40

Data realização PEK

N
ú

m
e
ro

 d
e
 c

ri
a
n

ç
a
s

Ausente ou presente em alguns ductos

Múltiplas
*

 

Figura 5. Distribuição de células mononucleares nos ductos biliares em paciente 
submetidos à PEK com menor ou igual a 60 dias de vida, entre 60-90 dias e maior 
ou igual a 90 dias de vida. *p<0,05 

 

 Ao analisar a porcentagem de queda entre a bilirrubina total pós-PEK e pré-

PEK, observou-se que a presença de fibrose portal com septos incompletos (p=0,035) 

e a ausência de proliferação ductular generalizada (p=0,041) foram associadas com 

maior queda da bilirrubina total (Figura 6). 

 

Figura 6. Correlação entre bilirrubina pós e pré-PEK com proliferação de 
ducto biliar e fibrose portal. *p<0,05 
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4.3 Achados da imuno-histoquímica e picrosirius 
 

 
A expressão média das variáveis estudadas e sua distribuição podem ser 

observadas na tabela 4 e figura 7, respectivamente. Neste estudo, notou-se que o 

colágeno tipo-1 teve a maior expressão média em toda a amostra. Já entre as 

variáveis celulares, linfócitos CD8+ apresentaram maior expressão. 

 
Tabela 4. Expressão média das variáveis de imuno-histoquímica e do colágeno em toda a 
amostra. 

 

 

Variáveis imuno-histoquímica 

 

 
CD3 CD4 CD8 CD20 CD56 Col1 Col3 

 

Média 
17,0 2,9 23,7 7,6 6,1 31,0 2,5 
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Figura 7. Distribuição da expressão das variáveis de imuno-
histoquímica e do picrosirius em toda a amostra.    
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Ao analisar a expressão de todas as variáveis entre si, notou-se que a 

expressão de colágeno tipo-1 é maior que colágeno tipo-3 (p=0,0001), e a expressão 

das variáveis celulares (linfócitos CD3+, CD4+, CD8+, CD20+ e CD56+) tem 

distribuição diferente entre si (p<0,0001). Já ao se correlacionar as expressões da 

imuno-histoquímica entre si, observou-se que linfócitos CD3+ e CD8+ são as únicas 

variáveis que apresentam correlação proporcional positiva entre si (p=0,02, R=0,472). 

Sendo assim, quanto maior a expressão de linfócitos CD3+, maior a expressão de 

linfócitos CD8+.  

 Ao dividir a amostra de forma binária entre pacientes submetidos à PEK com 

menos e com mais de 90 dias de vida, não houve diferença significativa entre os 

achados da imuno-histoquímica. Porém, ao se dividir a amostra entre paciente 

submetidos à PEK com menos e mais de 60 dias, apresenta-se maior expressão de 

linfócitos CD8+ e CD20+ em pacientes submetidos à PEK com mais de 60 dias 

(p=0,0043 e 0,0356, respectivamente) (Figura 8). 
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Figura 8. Distribuição de linfócitos CD8+ e CD20+ em pacientes submetidos 
à PEK com mais e menos de 60 dias de vida.  

 
Ao considerar 3 períodos de pacientes submetidos à PEK (menor ou igual a 60 

dias, entre 60 e 90 dias e maior ou igual a 90 dias), há diferente distribuição apenas 

para linfócitos CD8+ (p=0,0153) (Figura 9).  
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Figura 9. Distribuição dos achados de bilirrubina total pré-PEK (em mg/dL) e linfócitos 
CD3+, CD8+, CD20+, CD56+ e Colágeno-1 em pacientes submetidos à PEK com menor 
ou igual a 60 dias, entre 60 e 90 dias e maior ou igual a 90 dias. 

  
A Figura 9 demonstra não haver correlação entre o nível da bilirrubina total pré-

PEK e a expressão das diferentes variáveis de imuno-histoquímica. Ao analisar o nível 

de bilirrubina pré-PEK, pós-PEK ou a relação de queda de bilirrubina entre as variáveis 

de imuno-histoquímica e colágeno, também não há correlação significativa. 

 
 

4.4 Comparação entre os achados histológicos, da imuno-histoquímica 
e do picrosirius 
 

 
Foi realizada a comparação entre os achados histológicos, de imuno-

histoquímica e do picrosirius em toda a amostra. 

 Ao analisar a expressão de linfócitos CD8+, observa-se que ela é maior em 

crianças que, na biópsia hepática, apresentavam plugs biliares presentes em 2 ou 

mais estruturas (p=0,0124) e edema em mais de 50% dos hepatócitos (p=0,0235) 

(Figura 10). 
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Figura 10. Comparação de expressão de linfócitos CD8+, plugs biliares e edema 

hepatocitário. *p<0,05 

 

 
 
Ao analisar a expressão de linfócitos CD3+, nota-se que ela é maior em 

pacientes com infiltrado de célula portal proeminente (p=0,0027) e de múltiplas células 

mononucleares nos ductos (p=0,0124) (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Comparação de expressão de linfócitos CD3+ e infiltrado de células portais 

e mononuclear nos ductos. *p<0,05 

  
Já ao analisar a expressão de colágenos, há maior expressão de colágeno-1 

em crianças com proliferação ductular generalizada (p=0,0122) (Figura 12). Não 

houve correlação entre o grau de fibrose da histologia e colágeno tipo-1 ou tipo-3. 
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Figura 12. Comparação de expressão de Colágeno-1 e 
proliferação ducto biliar. *<0,05 

 
 
 

4.5 Drenagem biliar pós-PEK 
 

 

Drenagem biliar pós-PEK é o parâmetro escolhido para avaliação de 

prognóstico deste estudo. Ao analisar a amostra, observa-se que pacientes que 

evoluíram com drenagem biliar tiveram, numericamente, uma maior sobrevida do 

fígado nativo, porém sem significância estatística (p=0,205) (Figura 13). 

 
Figura 13. Curva Kaplan-Meier de sobrevida do fígado nativo de acordo com a 

drenagem biliar após PEK. 
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Ao analisar os dados demográficos de pacientes que evoluíram com ou sem 

drenagem pós-PEK, nota-se que apenas os pacientes que evoluíram com drenagem 

tinham maior tempo de seguimento (p=0,0327). Vide Tabela 5. 

Tabela 5. Comparação de dados demográficos de pacientes que evoluíram com drenagem 
ou sem drenagem pós-PEK. 

 Drenagem Sem drenagem P 

Total 19 32  

Sexo    

       M:F 11:9 10:21 0,2467 

Etnia   

0,3563        Branca 10 17 

       Parda 9 12  

       Negra 0 3  

Dias de vida para diagnóstico da AVB 73,7 (20-144) 78,3 (16-133) 0,5776 

Dias de vida na cirurgia de Kasai 88,4 (32-170) 83 (17-150) 0,5731 

Média de dias de seguimento por paciente 1703 (97-6046) 813 (108-6067) 0,0327 

Nível de BT (mg/dL) pré-cirurgia de Kasai 12,8 (8,1-24,7)  11,4 (5,0-49,6) 0,8823 

Sobrevida do fígado nativo 5 (26%) 10 (31%) 0,4605 

Média de dias para óbito 222 (97-386) 369 (213-644) 0,0949 

 

Nenhuma variável histológica, quando analisada isoladamente ou em 

combinação, foi associa à ocorrência ou não de drenagem biliar com significância 

estatística. Maior intensidade de fibrose portal (presença de septos completos) 

(p=0,99), Maior presença de plugs biliares (p=0,1919) ou proliferação ductular 

generalizada (p=0,3418) na biópsia, não foram associadas à drenagem biliar. Na 

figura 6, foi descrito que menor intensidade de fibrose portal ou de proliferação 

ductular foi correlacionada com maior queda de bilirrubina pós-PEK. Entretanto, a 

combinação desses 2 achados histológicos nas biópsias não foi associada a 

drenagem biliar (p=0,6229). 

 Menor idade na PEK não foi correlacionada à maior chance de drenagem biliar. 

Ao se agrupar e comparar os pacientes que realizaram a PEK com menos e mais de 

90 dias de vida ou menos e mais de 60 dias, não há diferença na chance de drenagem 

biliar (p=0,7630 e p>0,9999, respectivamente). 

Nenhuma variável da imunohistoquímica (linfócitos CD3+, CD4+, CD8+, 

CD20+ ou CD56) ou do picrosirius (colágeno tipo-1 ou tipo-3) foi associada a 

ocorrência ou não de drenagem biliar. 
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4.6 Pacientes que realizaram PEK com menos de 90 dias de vida 

 

 Como relatado anteriormente, nem todos os pacientes que realizaram PEK com 

menos de 90 dias tinham fibrose com septos completos. Portanto, foram separados 

apenas pacientes que realizaram PEK com menos de 90 dias, a fim de analisar a 

biópsia hepática com uma menor intensidade de fibrose e agrupar os pacientes com 

melhor prognóstico pós-PEK, conforme a literatura. 

Ao agrupar apenas pacientes que realizaram PEK com menos de 90 dias de 

vida, têm-se 33 pacientes, ou seja, 65% da amostra original. Neste grupo, a média de 

idade da realização da PEK foi de 67 dias de vida, sendo que 11 pacientes evoluíram 

com drenagem biliar (33,33%). Nenhuma variável histológica foi capaz de predizer 

drenagem biliar no grupo. Porém, ao analisar as variáveis de imuno-histoquímica, 

notou-se que pacientes que evoluíram sem drenagem biliar tinham uma maior 

expressão de linfócitos CD3+. Foi possível montar uma curva ROC que demonstrou 

que o valor de expressão de CD3, maior ou igual a 13,12, conseguiu prever ausência 

de drenagem biliar com significância estatística (p=0,0494). Um corte de 13,12 foi 

capaz de predizer ausência de drenagem biliar com Sensibilidade, Especificidade, 

Valor Preditivo Positivo, Valor Preditivo Negativo e Acurácia de 70%, 72%, 53,8%, 

84,21% e 72,27%, respectivamente (Figura 14). 

 
Figura 14. Análise de apenas pacientes que realizaram a PEK com menos de 90 dias 
de vida. A - Distribuição da expressão de linfócitos CD3+ em pacientes que 
evoluíram com ou sem drenagem biliar (p=0,0473). B - Curva ROC da expressão de 
linfócitos CD3+ e drenagem biliar. 
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5. DISCUSSÃO 
 

A tendência atual de assistência à saúde preza pela individualização do 

cuidado. Um profissional da saúde que propõe um tratamento personalizado aos seus 

pacientes pode aumentar as chances de sucesso do tratamento, diminuir o potencial 

de efeitos colaterais e reduzir os custos do sistema de saúde como um todo.(36,37) 

Tal conjectura pode ser verdadeira também para as crianças com AVB que 

foram submetidas à PEK. Por exemplo, caso fosse possível identificar crianças que 

evoluirão com drenagem biliar no momento da PEK, o intervalo das consultas pode 

ser mais espaçado, sendo possível até mesmo o encaminhamento desta criança para 

seu lugar de origem que, por muitas vezes, na atual realidade brasileira, está 

localizado em outro estado. Todavia, caso se identifique que uma criança não evoluirá 

com drenagem biliar pós-PEK, o seguimento ambulatorial poderá ser em intervalos 

menores com avaliação nutricional, médica e intervenções mais precoces pela chance 

aumentada de transplante hepático nos anos subsequentes. Ou, simplesmente, 

encaminhar o paciente para um centro de transplante hepático. 

Com o intuito de esclarecer a questão posta acima, este estudo propôs analisar 

as biópsias de fígado de crianças com AVB realizadas antes ou no momento da PEK 

através do padrão de infiltrado inflamatório discriminado pela imuno-histoquímica, 

avaliação histológica pela hematoxilina e eosina e do tipo de colágeno pela coloração 

de picrosirius, correlacionando estes achados com a drenagem biliar e dados clínicos. 

Foi escolhida a análise na biópsia hepática por tal material ser comumente obtido tanto 

para avaliação diagnóstica de crianças com AVB quanto pela facilidade de sua 

obtenção no momento da PEK. As biópsias em bloco de parafina ficam armazenadas 

por anos, que possibilita a correlação dos achados da biópsia com a evolução do 

paciente. 

 

5.1 Escolhas da drenagem biliar como desfecho prognóstico 

 

O desfecho prognóstico escolhido foi a drenagem biliar pós-PEK. A definição 

objetiva do que é drenagem biliar não é unânime na literatura. A maioria dos estudos 

utiliza o valor de corte de BT menor que 2,0mg/dL. Porém, o tempo pós-PEK que deve 

ser considerado para análise varia muito, sendo entre 3 e 6 meses na maioria dos 

estudos.(16,18,38,39) Inclusive, há estudos que consideram drenagem biliar como a 
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resolução da icterícia clínica independente do tempo pós-PEK.(40)  No presente 

estudo, preferiu-se utilizar como definição de drenagem biliar, a BT menor que 

2,0mg/dL após 60 dias da PEK. Não se optou por uma data limite específica porque 

a drenagem biliar pode ocorrer em um intervalo de tempo indeterminado após a PEK, 

geralmente entre 3 e 6 meses. Outro motivo é que, na amostra utilizada, o momento 

de coleta dos exames para avaliação da drenagem biliar ocorreu entre 67 e 180 dias.  

Diversos estudos já demonstraram que a drenagem biliar é o principal fator 

relacionado à sobrevida do fígado nativo.(16,18,38,39) Outro motivo de escolha deste 

parâmetro foi o fato da equipe realizar rotineiramente a PEK. Porém, houve anos em 

que não se realizou o transplante hepático pediátrico e os pacientes que tinham tal 

indicação eram referenciados. Desse modo, a informação precisa quanto à sobrevida 

do fígado nativo foi perdida. A informação se o paciente evoluiu ou não com drenagem 

biliar foi obtida para todos os pacientes, pois estes realizaram pelo menos 3 meses de 

acompanhamento no nosso hospital. 

 

5.2 Porcentagem de drenagem biliar 

 

Na avaliação de drenagem biliar, apenas 19 dos 51 pacientes (37%) evoluíram 

com drenagem biliar. Comparada com a literatura internacional, houve uma menor 

porcentagem de drenagem biliar, que é de 50% de drenagem em média, alcançando 

até 81,6%.(41) Em outro estudo, realizado no Brasil, a drenagem biliar ocorreu em 33% 

da amostra, exemplificando uma possível diferença regional que interfere no 

resultado.(38) 

 

5.3 Idade de realização de PEK e drenagem biliar 

 

Uma possível explicação para a diferença de chance de drenagem biliar entre 

os estudos é a idade média da realização da PEK. Os pacientes deste estudo 

realizaram a PEK por volta dos 87 dias de vida, sendo esta uma idade muito próxima 

ao limite recomendado para a realização da PEK que é de até 90 dias de vida. Na 

literatura internacional, os resultados são muito diferentes: um estudo em Taiwan 

descreveu idade média de realização da PEK de 64,8 dias, um no Canadá descreveu 

uma idade média de 55 dias e um na França de 60 dias.(20,41,42) Já na Indonésia, a 
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idade média foi de 102,5 dias.(43) Estudos no Brasil descreveram uma idade média 

entre 81 dias e 90 dias.(33,38,44) Possivelmente, a idade média de realização da PEK é 

maior no Brasil que em países desenvolvido devido à demora no diagnóstico de AVB 

e encaminhamento desse paciente para um centro de referência.(44) 

 

5.4 Idade de realização da PEK e prognóstico 

 

Já é bem estabelecida a correlação entre a idade de realização da PEK e 

prognóstico. Alguns estudos salientam que quanto maior a idade da criança na 

realização da PEK, menor é a probabilidade de drenagem biliar e a sobrevida do 

fígado nativo.(20,38,42,45–48) Porém, não se deve excluir a possibilidade de uma criança 

realizar a PEK com mais de 100 dias de vida por apresentar, mesmo assim, uma 

sobrevida de fígado nativo em 5 anos de 40%.(49–51) A realização da PEK não leva ao 

pior prognóstico ou maior chance de complicações caso o paciente tenha que ser 

submetido a um transplante hepático, se comparado com crianças com AVB que não 

realizaram a PEK.(52) Logo, neste estudo, realizou-se a PEK mesmo em crianças 

acima de 90 dias de vida.  

Não houve  correlação entre a idade de realização da PEK e a chance de 

drenagem biliar. Mesmo ao agrupar a amostra em crianças que realizaram a PEK com 

menos ou mais de 90 dias de vida, não houve diferença na chance de drenagem biliar 

entre os grupos. A ausência de diferença pode ser devido ao pequeno número de 

participantes deste estudo (51 crianças). A AVB é uma doença rara que apresenta 

incidência entre 1:2.500 a 1:15.000 nascidos vivos, dificultando a formação de 

amostras com maior número de participantes.(1,2,4–6) 

 

5.5 Fibrose Hepática 

 

Todos os pacientes deste estudo tinham algum grau de fibrose portal, sendo 

que 90% da amostra tinha fibrose portal com septos completos (tabela 2). Em outros 

estudos, a presença de fibrose portal com septos completos e/ou cirrose varia entre 

17% e 66% no momento da PEK.(18,38,43) 

Neste estudo, apenas crianças que realizaram a PEK com menos de 90 dias 

de vida tinham fibrose portal com septos incompletos. Entretanto, não houve diferença 
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significativa no grau de fibrose portal com o passar da idade. Sendo assim, supõe-se 

que a maior presença de fibrose na amostra seja devido à maior idade média na 

realização da PEK. Esta suposição não é bem estabelecida na literatura. Alguns 

estudos relacionam uma maior idade da criança com AVB com maior grau de fibrose, 

enquanto outros não encontraram tal associação.(16,33,53) 

Outra suposição é que a gravidade da fibrose portal pode ser correlacionada 

com uma menor chance de drenagem biliar. No entanto, não houve diferença entre o 

grau de fibrose portal e a chance de drenagem na amostra analisada. Isso pode ser 

devido à presença de fibrose portal com septos completos em mais de 90% dos casos. 

Não há unanimidade na correlação entre o grau de fibrose portal e a chance de 

drenagem biliar na literatura. Alguns estudos demonstram que a gravidade da fibrose 

portal não se correlaciona com a drenagem biliar e outros indicam que uma maior 

gravidade de fibrose portal é associada com uma menor chance de drenagem 

biliar.(54–56) 

 

5.6 Demais achados histológicos 

 

Neste estudo, os achados histológicos mais frequentemente encontrados foram 

aqueles típicos da AVB, sendo eles: fibrose portal, edema portal, plugs biliares e 

proliferação ductular (tabela 2).(22,57) No entanto, estes e outros achados, quando 

avaliados isoladamente ou em conjunto, não foram capazes de se correlacionar com 

a chance de drenagem biliar. Há uma vasta literatura que descreve não haver 

correlação entre os achados histológicos com drenagem biliar ou sobrevida do fígado 

nativo.(16,22,33,38,58) Alguns estudos correlacionaram malformação da placa ductal com 

menor probabilidade de drenagem biliar, porém essa correlação não foi encontrada 

no presente estudo.(54,59) 

Há pouca reprodutibilidade entre os estudos que correlacionam os achados 

histológicos com drenagem biliar. Isso pode ser devido à raridade da AVB, o que 

dificulta formar uma amostra com muitos pacientes. Outros motivos são as diferenças 

regionais da AVB que ainda não são conhecidas e as diferentes interpretações dos 

achados histológicos por diferentes patologistas.(14,16) 
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5.7 Análise do infiltrado inflamatório 

 

A análise imuno-histoquímica foi realizada com o intuito de aprofundar a 

investigação do papel da inflamação portal na AVB e correlacionar com a drenagem 

biliar. 

Na análise imuno-histoquímica, identificaram-se alguns tipos de linfócitos. Os 

linfócitos T, independente do subtipo, expressam CD3 na sua membrana. Os linfócitos 

T são uma das principais linhas de defesa da resposta imune adaptativa. Dentre os 

linfócitos T, há o auxiliar, que expressa CD4, e o citotóxico, que expressa CD8. Os 

linfócitos T auxiliares CD4+ organizam a resposta inflamatória por serem responsáveis 

pela maturação dos linfócitos B (CD20) em plasmócitos, ativação dos linfócitos T 

citotóxicos (CD8) e macrófagos. Os linfócitos T citotóxicos CD8+ efetuam a lesão 

citotóxica (principalmente induzindo apoptose) através da liberação de citocinas 

(perforinas, granzimas e granulisinas) e ativação de linfócitos natural killer (CD56) e 

macrófagos através da liberação de interleucina-2 (IL-2) e interferon gama. Os 

linfócitos natural killer (NK) expressam CD56 e promovem a lesão citotóxica do 

sistema imune inato através da liberação de citocinas (perforinas e proteases) que 

induzem a apoptose e lise osmótica celular. Geralmente, são uma das primeiras 

células a efetivarem a resposta imune. Os linfócitos B expressam na sua superfície 

CD20 sendo responsáveis pela imunidade humoral do sistema imune adaptativo.(60) 

Em uma análise apenas quantitativa da amostra, as crianças com AVB tinham 

maior expressão de CD3 (linfócitos T), CD8 (linfócito T citotóxico), CD56 (linfócito 

natural killer) e CD20 (linfócitos B) do que de CD4 (linfócito T auxiliar), vide Tabela 4. 

Demonstrou-se que há uma importante inflamação portal na amostra. É descrito que 

crianças com AVB tem maior intensidade de inflamação portal quando comparadas 

com crianças com outras colestases.(57) Na análise imuno-histoquímica do infiltrado 

inflamatório, já é bem estabelecido que crianças com AVB tem maior expressão no 

fígado de linfócitos CD3+, CD8+ e CD56+ que outras colestases neonatais.(26,61) Na 

AVB, a infiltração de linfócitos CD8+ e CD4+ tem uma característica oligoclonal, ou 

seja, há multiplicação apenas de uma linhagem de linfócitos CD8+ e CD4+ para 

agredir um epítopo específico, mas que ainda não foi conhecido.(62) 

Notou-se que há uma relação diretamente proporcional entre a idade e a 

expressão de linfócitos CD8+ e CD20+ quando dividida a amostra entre pacientes 
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submetidos à PEK com menos ou mais de 60 dias de vida. Ao dividir a amostra em 3 

períodos (<60 dias, 60-90 dias e >90 dias), notou-se uma maior expressão de 

linfócitos CD8+ no grupo >90 dias (figura 8 e 9). Na histologia, ao se dividir a amostra 

nestes 3 períodos, foi maior a presença de infiltrado inflamatório mononuclear em 

crianças com >90 dias de vida (figura 5). Notamos também que a maior presença de 

mononucleares nos ductos e a maior intensidade de inflamação portal foi associada a 

maior expressão de linfócitos CD3+ (figura 11). Possivelmente, na inflamação 

mononuclear portal há um predomínio absoluto de linfócitos T (CD3+) com 

predominância de linfócitos T citotóxicos (CD8). Estudos descrevem que, inicialmente, 

na AVB, há infiltração de linfócitos CD56+ e, posterior e progressivamente, há 

infiltração de linfócitos CD8+. Quanto maior a idade da criança com AVB, maior a 

expressão de linfócitos CD8+ no espaço porta.(26)  

Os linfócitos CD8+ são as principais células para efetivar a lesão biliar, com 

papel menor de linfócitos CD56+ e CD20+.(26–29) Observou-se, neste estudo, que uma 

maior expressão de linfócitos CD8+ é correlacionado com edema de hepatócitos e 

maior ocorrência de plugs biliares, o que pode exemplificar a lesão de linfócitos CD8+ 

no espaço porta (figura 10). Em um modelo experimental de AVB, infecção de 

camundongos BALB/c com rotavírus rhesus nas primeiras 24 horas de vida, se 

estabeleceu o papel de linfócitos CD8+ na lesão biliar e fenótipo da AVB. Neste 

estudo, ao se suprimir linfócitos CD8+ por administração de anticorpo depletor de 

linfócitos CD8+, foi possível impedir a lesão ductal, prevenir a obstrução luminal e 

restabelecer o fluxo biliar.(12,63) 

 

5.8 Análise do colágeno no espaço porta 

 

Os colágenos formam um grupo diverso de proteínas que consiste em 28 tipos 

de colágenos responsáveis pela estrutura e funções da matriz extracelular.(64) Todos 

os colágenos são constituídos por uma tripla hélice característica devido à repetição 

da sequência dos aminoácidos Glicina-Prolina-Hidroxiprolina que formam cadeias que 

se entrelaçam entre si. A substituição de alguns aminoácidos ou a pausa na repetição 

gera os diferentes tipos de cadeias, e a junção de 3 cadeias forma cada tipo de 

colágeno. O colágeno tipo-1 é o mais abundante no corpo, presente em todos os 

tecidos, principalmente nos tendões, osso e pele. Ele é formado por uma hélice que 
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contém uma cadeia α-1 e 2 cadeias α-2. O colágeno tipo-3 é o segundo mais 

abundante, sendo encontrado em tecidos moles, sempre associado ao colágeno tipo-

1 e formado pela junção de 3 cadeias α-1. Nos tecidos moles, os dois tipos de 

colágeno são secretados por fibroblastos. Em situações de fibrose, há ativação dos 

genes produtores de colágeno, sendo que, para cada tipo de agressão e em cada 

órgão, há produção e deposição de diferentes tipos de colágeno.(30–32) 

Na amostra deste estudo, identificou-se maior expressão de colágeno tipo-1 do 

que colágeno tipo-3 no espaço portal (figura 7). Em outro estudo, que analisou a 

presença de colágeno perisinusoidal, foi descrito que, inicialmente, a criança com AVB 

tem mais colágeno tipo-3 e, posteriormente, evolui com maior quantidade de colágeno 

tipo-1.(33)  

No fígado normal, os colágenos tipo-1 e tipo-3 estão em quantidade 

semelhante. No advento da cirrose, há aumento significativo da quantidade de 

colágeno. Alguns estudos descrevem que, na cirrose, a proporção de colágeno tipo-1 

e tipo-3 é a mesma que o fígado normal, mas outros descrevem ser maior a 

quantidade de colágeno tipo-1.(32,65–67) Na nossa amostra não houve correlação entre 

a intensidade de fibrose portal e a deposição de colágeno tipo-1 ou tipo-3. 

Possivelmente, essa ausência de correlação se deva pela característica de nossa 

análise. Temos que mais de 90% das crianças apresentavam fibrose com septos 

completos. Dentro do grupo dos pacientes com septos completos temos pacientes 

que apresentavam apenas septos completos até pacientes que apresentavam cirrose 

avançada. Essa variabilidade histológica pode representar diferentes intensidades de 

depósito de colágeno no grupo com fibrose com septos completos. Dessa forma, 

dificultando a correlação da deposição de colágeno entre os pacientes com diferentes 

graus de fibrose portal. 

 

5.9 Relação de queda entre bilirrubina pós-PEK e pré-PEK 

 

 A relação de queda entre a bilirrubina pós-PEK e pré-PEK demonstrou que uma 

menor intensidade de proliferação ductular ou de fibrose portal foi associada a uma 

queda da bilirrubina (figura 6). Porém, estes 2 achados histológicos não foram 

suficientes para se correlacionar com a chance de drenagem biliar. Talvez uma 
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amostra maior possa ajudar a avaliar tais variáveis. É descrito que a queda de 

bilirrubina pós-PEK é associada com uma maior sobrevida do fígado nativo.(22)  

 

5.10 Variáveis demográficas, histológicas, de imuno-histoquímica e do 

picrosirius e drenagem biliar 

 

Maior tempo de seguimento no serviço prestado foi o único fator demográfico 

correlacionado com maior chance de drenagem biliar (tabela 5). Crianças que 

apresentam drenagem biliar seguem por mais tempo no serviço e não são 

referenciadas para um centro transplantador. Já ao analisar se algum achado 

histológico, de imuno-histoquímica ou do picrosirius, foi capaz de predizer drenagem 

biliar, não se obteve resultados significativos. 

 

5.11 Crianças abaixo de 90 dias de vida, linfócitos CD3+ e drenagem 

biliar 

 

Escolheu-se analisar pacientes apenas abaixo de 90 dias de vida quando 

realizaram a PEK. Esta idade de corte foi selecionada devido à recomendação da 

literatura como idade limite para a cirurgia da PEK e pela menor intensidade de fibrose 

quanto menor a idade do paciente, descrita em alguns estudos.(33,53) Na amostra, uma 

maior expressão de linfócitos CD3+ foi correlacionada com uma menor chance de 

drenagem biliar (figura 14). Utilizando um corte maior que 13,12 foi capaz de se 

diferenciar pacientes que evoluíram com drenagem biliar com uma acurácia de 

72,27%. Possivelmente, uma maior quantidade de linfócitos T (CD3+), que engloba 

tanto linfócitos T CD8+ e linfócitos T CD4+, em uma idade menor que 90 dias possa 

ser uma assinatura de um possível agravo inflamatório biliar mais intenso que acarrete 

menor chance de drenagem biliar. Tal achado não foi encontrado em pacientes acima 

de 90 dias de vida, provavelmente, por terem maior quantidade de fibrose e uma 

possível distribuição distinta de células inflamatórias ao se modificar a resposta dos 

linfócitos T CD4+ de Th1 para Th2 e Th17, conforme já descrito em outros estudos 

que induzem maior resposta humoral (por ativação de linfócitos B) e de reparação 

tecidual e fibrose.(27,68,69) 
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6. CONCLUSÕES 
 

1. Infiltração de linfócitos CD3+ maior que 13,12 em crianças com AVB submetidas 

à PEK com até 90 dias de vida foi associada a uma menor probabilidade de 

drenagem biliar. 

2. Não houve correlação entre os achados histológicos e do picrosirius e a 

drenagem biliar. 

3. A presença de mononucleares nos ductos biliares e a infiltração de linfócitos 

CD8+ foi mais intensa em crianças com >90 dias de vida, quando se dividida a 

amostra em 3 grupos de idade no momento da PEK (<60 dias, de 60 a 90 dias 

e >90 dias). 

4. Maior expressão de linfócitos CD8+ foi associada à maior ocorrência de plugs 

biliares e edema de hepatócitos. 

5. Maior relação de queda de bilirrubina pós-PEK foi associada a uma menor 

presença de proliferação de ductos biliares e de fibrose portal. 

6. Houve maior expressão de colágeno tipo-1 do que colágeno tipo-3. 
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ANEXOS 
 

1. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 



 

 

 

3.Tabelas  
 

Anticorpos utilizados para imuno-histoquímica: 
Nome Anticorpo Célula Clone 

CD3 (Autostainer Link 48) Linfócito T Polyclonal Rabbit Anti-Human 

CD4 (Autostainer Link 48) Linfócito auxiliador Monoclonal Mouse Anti-Human - Clone 4B12 

CD8 (Autostainer Link 48) Linfócito citotóxico Monoclonal Mouse Anti-Human - Clone C8/144B 

CD20 (Autostainer Link 48) Linfócito B Monoclonal Mouse Anti-Human - Clone L26 

CD56 (Autostainer Link 48) Linfócito Natural Killer Monoclonal Mouse Anti-Human - Clone 123C3 

 
 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comparação dos achados histológicos e drenagem biliar (demonstrando a 

porcentagem do achado mais patologicamente alterado) 

  
  Drenagem Sem drenagem P 

Plugs biliares 63,16% 81,25% 0,1919 

Edema Hepatócitos 63,16% 78,13% 0,3335 

Esteatose 0,00% 3,13% >0,9999 

Pseudorroseta 47,37% 50,00% >0,9999 

Multinucleação 63,16% 37,50% 0,0906 

Necrose 15,79% 12,50% >0,9999 

Hematopoise 5,26% 0,00% 0,38 

Fibrose lobular 0,00% 5,88% 0,2847 

Edema portal 94,74% 96,88% >0,9999 

Fibrose portal 89,47% 90,63% >0,9999 

Infiltrado células portais 47,37% 43,75% >0,9999 

Colangite aguda 0,00% 0,00% >0,9999 

Neutrófilos periductular 10,53% 9,38% >0,9999 

Mononuclear ductos 42,11% 28,13% 0,3652 

Malformação placa ductal 5,26% 0,00% 0,3725 

Proliferação ductular biliar 84,21% 93,75% 0,3481 

 
Comparação da intensidade de expressão das variáveis de imunohistoquímica e 

picrosirius em pacientes que evoluíram com e sem drenagem biliar 

 

  
  Drenagem Sem drenagem P 

CD3 13,76 18,84 0,0924 

CD4 3,08 40,36 0,8889 

CD8 24,8 23,8 0,6413 

CD20 8,49 7,094 0,8833 

CD56 6,29 5,98 0,807 

Col1 35,7 28,42 0,795 

Col3 2,52 2,45 0,4856 

 


