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CUIDADOS INTERMÉDIOS
 EM PERSPECTIVA

EDITORIAL 

A falência hepática aguda é o extremo mais grave 
da lesão induzida ao fígado. Foi inicialmente definida 
por Trey, como a ocorrência de coma num período 
de 8 semanas a partir do início da doença hepática, 
em doentes sem presumível atingimento prévio deste 
órgão.[1]

Trata-se de uma doença ou, melhor, de uma síndrome, 
rara, com elevada mortalidade e em que o transplante 
hepático se afigura como terapêutica life-saving.[2]

Em 1986 surgiram os conhecidos critérios de Clichy, 
fazendo a destrinça entre falência hepática severa 
e a fulminante ou subfulminante, considerando os 
doentes com coagulopatia e sem encefalopatia clínica 
no primeiro grupo e a ocorrência de encefalopatia 
hepática no segundo grupo. A diferenciação entre os 
termos fulminante e subfulminante foi estabelecida 
com critérios temporais, de acordo com o intervalo de 
tempo que medeia até à instalação da encefalopatia, 
se inferior a 2 semanas ou entre 2 e 12 semanas, 
respectivamente.[3]

Quase uma década mais tarde, em 1993, O’Grady 
propõe novos critérios de definição de falência 
hepática, ao que muito se deve a elevada prevalência 
da intoxicação ao paracetamol no Reino Unido (a causa 
mais frequente de falência hepática e de transplante 
neste contexto naquele país). Estabelece novos 
critérios temporais, e não a coagulopatia como “base”, 
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mas sim o advento de icterícia: falência hepática 
hiperaguda se desenvolvimento de encefalopatia sete 
dias após o início da icterícia, falência hepática aguda 
se ocorrência de encefalopatia entre os oitavo e 
vigésimo oitavo dias após o aparecimento da icterícia 
e, finalmente, falência hepática subaguda, na qual 
o a encefalopatia sucede a icterícia de cinco a 12 
semanas após a sua instalação.[4] Esta terminologia 
parece diferenciar de alguma forma os doentes com 
melhor prognóstico (falência hepática hiperaguda) 
dos com pior prognóstico (falência hepática 
subaguda), apesar dos piores se apresentarem com 
maior edema cerebral do que os segundos. Mais uma 
vez, esta diferença se deve ao melhor prognóstico dos 
doentes com intoxicação ao paracetamol que, apesar 
de se apresentarem gravemente doentes têm melhor 
outcome sem recurso ao transplante hepático.[4, 5]

Em 2005 e, mais tarde, em 2011, a American 
Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) 
veio simplificar os critérios de definição de falência 
hepática aguda, estabelecendo a ocorrência de 
alteração da coagulação com INR ≥ 1.5 e de um 
qualquer grau de encefalopatia hepática num doente 
sem cirrose preexistente e com uma doença com 
menos de 26 semanas de duração.[6] A hepatite B de 
transmissão vertical, a doença de Wilson e a hepatite 
auto-imune, quando não conhecidas previamente 
(nas 26 semanas precedentes), podem entrar nestes 
critérios.
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Contudo, existe uma maioria de doentes que não 
podem ser classificados no curso da sua doença 
hepática aguda como tendo falência hepática 
fulminante, pois que não desenvolvem encefalopatia 
apesar da coagulopatia severa. Esta apresentação, 
à admissão, correlaciona-se com uma sobrevida 
livre de transplante hepático acima dos 80%, e vai 
de encontro à classificação de Clichy, podendo 
ter várias denominações como “hepatite aguda 
severa” ou “insuficiência hepática severa”.[7] Neste 
grupo de doentes, sem encefalopatia, o factor VII à 
admissão parece correlacionar-se como um marcador 
prognóstico.[8]

Os doentes com patologia hepática aguda severa 
(contemplando desde a insuficiência à falência 
hepáticas) têm sido tradicionalmente abordados 
em unidades de cuidados intensivos.[6, 9] Contudo, 
e sendo mais prevalente o grupo de doentes com 
insuficiência hepática severa, ainda sem falência 
hepática, é de considerar a sua abordagem inicial, 
pela vigilância e monitorização contínuas e maior 
facilidade no work-up diagnóstico, em unidades 
estruturadas e com estas características, como sejam 
as unidades de cuidados intermédios. A proximidade 
a uma unidade de cuidados intensivos no caso de 
progressão de encefalopatia para grau 3 de West-
Haven é crucial, assim como o contacto com uma 
equipa de transplante hepático no caso de qualquer 
grau de encefalopatia ou de intoxicação aguda por 
amanita (ainda que sem encefalopatia). Além destas 
considerações, e no contexto económico actual, não 
é de descurar o facto de que um internamento numa 
unidade intermédia, para o mesmo tipo de cuidados 
prestados, é de menor custo do que numa unidade 
de cuidados intensivos, traduzindo-se, desta forma, 
numa vantagem acrescida.
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