
Técnicas de Transecção 

Digitoclasia 
- Primeira publicação em 1958 – Tan Tung 

Kellyclasia 
– Década de 70 

Cautério Monopolar 
Cautério Bipolar 



Aspirador Ultrassônico 

Possui uma ponta vibratória, que em 
contato com o fígado, fragmenta as células 
O rítmo de fragmentação depende da 
quantidade de água do tecido, fazendo 
com que vasos, e tecidos conectivos 
permaneçam intactos.  
Exemplo: CUSA, SONOCA,  

     Cavitron, 



Dissector de Jato d´água 

Utiliza a energia de água pressurizada, 
separando os tecidos moles do fígado dos 
vasos e vias biliares.  
Ex. Hidrojet 



Selador de Radiofrequencia 

Utiliza energia de radiofrequencia para 
cortar e coagular, utilizando solução salina 
para conduzir a energia.  
Ex. TissueLink, Habib 



Seladores 

Ultracision 
 

Ligasure 
 

Sonosurg 

Sonycision 



PARÊNQUIMA HEPÁTICO 



Conclusions 

« The clamp crushing technique was the most efficient 
device…   and proved to be also the most cost-
efficient device… » 

« Our current strategy in patients with normal liver, 
outside of a study protocol, is inflow occlusion with 
the Kelly clamp crushing technique. »  

 
P A Clavien 



Técnicas Utilizadas 
Hemostasia 
–   Surgicel 

–   Floseal 

–   Tachosil 

–   Bioglue 

–  Eletrocoagulação 

–  Argônio 

 



Raw cut surface 



Técnicas de Ressecção  
Hanging Manouver 

Colocação de fita cardíaca 
para suspender o fígado, no 
momento da transecção 
Formas:  
– Com mobilização do fígado 
– Sem mobilização do fígado 

Dissecção da face anterior da VCI 
e passagem da fita entre as veias 
hepáticas 



Técnicas de Ressecção  
Hanging Manouver 

Fita 

Veia Cava 



Técnicas de Ressecção  
Acesso Anterior 

Transecção do fígado sem mobilização 
prévia 
Indicação 
– Tumores grandes  
–  Invadindo retroperitônio, diafragma 
– Maior risco de ruptura ou embolização tumoral  



Técnicas de Ressecção  
Acesso Anterior 



Margem Cirúrgica 

Metástase Hepática 
–   “1 cm rule”: 1 cm para intenção curativa 
–   Ressecção completa de todas as lesões 

macroscópicas com obtenção de margens 
microscópicas negativas 

A largura da margem não parece afetar a sobrevida 
em pacientes com margens negativas 
Pawlik TM  et al. Ann Surg 2006 



Margem Cirúrgica 

Colangiocarcinoma 
–   Sem margem específica para colangio 

intrahepático 
 Na presença de metástase intrahepática é 
necessário ressecção anatômica para completa 
remoção do tumor 



Margem Cirúrgica 

Hepatocarcinoma 
–   Margem de 1 cm (alguns estudos demonstram margem 

> 2 cm) 



Ressecção Vascular 

Artéria Hepática 



Artéria Hepática  
Própria Artéria Hepática  

Direita 

Veia Porta 

Tumor 



Ressecção Vascular 

Artéria Hepática  
Própria 

Artéria Hepática  
Direita 

Anastomose 

Veia Cava 

Veia Hepática 
Fechada 



Artéria Hepática  
Própria 

Veia Porta 

Ducto Hepático 



Anastomose 
Biliodigestiva 



Ressecção Vascular 

Veia Cava 



Veia Cava 

Tumor 



Veia Cava 

Tumor 

Clampeamento  



Veia Cava 

Tumor 

Secção  



Veia Cava 

Tumor 
Secção  



Veia Cava 

Sutura 



Ressecção Vascular 

Veia Porta 



RESSECÇÃO VASCULAR 

Veia Mesentérica 
Superior 

Veia Porta 

TUMOR 

Veia Mesentérica 
Superior 

Veia Porta 
TUMOR 

Veia Esplênica 



RESSECÇÃO VASCULAR 

Veia Mesentérica 
Superior 

Veia Porta 

TUMOR 

Veia Mesentérica 
Superior 

Veia Porta 

TUMOR 

Veia 
Esplênica 



RESSECÇÃO VASCULAR 

TUMOR 

Veia Porta 

Veia Porta 



RESSECÇÃO VASCULAR 

Veia Mesentérica 
Superior 

Veia Porta 

Veia 
Esplênica 

Anastomose 
Vascular 



RESSECÇÃO VASCULAR 
Estenose 

Clampeamento 

Ressecção 
Anastomose 



RESSECÇÃO VASCULAR 

Ressecção  
Venosa Ressecção  

Venosa 





Procedimento em que uma agulha é 
introduzida no fígado, e um pedaço 
pequeno de tecido ou tumor é obtido para 
ser examinado no microscópio.  
Formas de biópsia:  
– Percutânea 
– Laparoscópica 
– Cirurgia Convencional 
– Transjugular 

BIÓPSIA HEPÁTICA 



Agulha 

Nódulo 

BIÓPSIA HEPÁTICA - PERCUTÂNEA 



Fígado 

Agulha 

BIÓPSIA HEPÁTICA - LAPAROSCÓPICA 



Indicações 
– Biópsia de tumores 
– Avaliação de fibrose ou esteatose hepática 

Complicações 
Sangramento 
Vazamento de bilie 
Perfuração de órgãos abdominais 

BIÓPSIA HEPÁTICA 



Procedimento em que uma agulha é 
introduzida pela pele até o interior da 
cavidade abdominal, colocando um 
cateter para realizar drenagem e análise 
do líquido ascítico (líquido livre no interior 
do abdômen. 

PARACENTESE 



Indicações 
– Determinar a causa da ascite  
– Coletar material para cultura, ou seja, avaliar 

se há infecções associadas 
– Drenar o líquido para melhorar o desconforto 

e dor abdominal 

PARACENTESE 



Complicações 
– Sangramento  
– Perfurações de outras vísceras abdominais 
– Hipotensão (pressão baixa), alteração da 

função renal e descompensação hepática.  

PARACENTESE 



Análise do Líquido 
– Tem coloração amarelada, transparente 
– Deve ser enviado para  análise de contagem 

de células, cultura, dosagem de albumina, 
proteína total, glicose e LDH, entre outros.  

– Contagem de leucócitos < 500 com 
predominância de monomorfonuclear (>75%) 
geralmente não indica infecção.  

– Um número elevado e com predominância de 
polimorfonuclear, pode indicar infecção.  

PARACENTESE 



Análise de proteína do Líquido - Cirrose 
– A > tem concentração < que 1,0 mg/dL. 
– A diferença entre os valores de albumina no 

sangue em relação à do líquido ascítico é 
geralmente > 1,1 g/dL.  

– Valores < podem sugerir outra causa para 
ascite.  

PARACENTESE 

Fígado 
Cirrótico 

Ascite 



Avaliação Cardiológica 
Exames de Laboratório 
– Testes de Função Hepática 
– Coagulograma 
– Creatinina 
– Hemograma 

Reserva de Sangue e Plasma 
Orientação dos Riscos e Benefícios da 
Cirurgia 

ANESTESIA EM HEPATECTOMIA 



Dois acesso venosos periféricos 16G nos 
braços 
Acesso venoso central 
Obtenção de acesso para monitoramento 
de pressão arterial 

ACESSOS VENOSOS 



PRESSÃO VENOSA CENTRAL – PVC 
PRESSÃO ARTERIAL - PAM 
DÉBITO URINÁRIO – SONDA VESICAL 
OXIMETRIA 
ELETROCARDIOGRAMA 
SONDA NASOGÁSTRICA 

MONITORAMENTO 



ANESTESIA GERAL 
ANESTESIA PERIDURAL  
– Controle de dor no pós operatório 
– Exceto em ressecções extensas 

ANESTESIA 



Complicações Hepatectomias 
Mortalidade (até 5%) 
– Hemorragia 
– Sepsis 
–  Insuficiência Hepática 



Complicações 
Morbidade (20% a 40%) 
– Fístula Biliar (5%) 
– Hemorragia 
– Pneumonia (5 a 20%) 
– Derrame pleural sintomático (5 a 10%) 
– Embolia Pulmonar (1%) 
– Abscesso (~5%) 
– Outros 

Obstrução Biliar, Disfunção Renal ,Encefalopatia  



RADIOEMBOLIZAÇÃO 



Metástase Hepática de Cólon 
Radioembolização – 90-Ytrrium Microesferas 
– Mais utilizados para HCC e colangiocarcinoma 
– Microesferas marcadas com Yttrium 90 (terasfir) 



ABLAÇÃO 



ABLAÇÃO 

Radioablação (radiofrequência) 
Crioablação 
Ablação por microondas 



ABLAÇÃO 

Destruição do tumor in situ 
Amplamente utilizada 
Procedimento seguro 
Convencional, Laparoscópico e Percutâneo 
Resultados??? 



Indicações 
– Tumores primários e metastáticos 
– Pacientes contraindicados para cirurgia 
– Downstaging de Hepatocarcinoma 
– Localização de difícil acesso cirúrgico 
– Lesões até 5 cm 

Ideal lesões < 3,0 cm 

ABLAÇÃO 



ABLAÇÃO – Indicação 

Combinação com ressecção 
Contraindicação Cirúrgica 
– Comorbidades associadas  
– Acesso inadequado 

Recorrência local persiste um problema 



Lesão < 2 cm  
– Ablação completa em 90% dos casos 
– Recorrência local 1% 

Limitada pela localização? 
– Vesícula biliar 
– Cápsula hepática 
– Grandes vasos 
– Diafragma 

ABLAÇÃO - HEPATOCARCINOMA 



ABLAÇÃO – Câncer Coloretal 

RFA ou RFA + Ressecção  
→ > recorrência e < tempo livre de doença do 
que ressecção 

Ablação de lesões únicas pode ter 
resultados equivalentes a ressecção 

 
RESSECÇÃO COMPLETA PERAMANECE 

O GOLD STANDARD 
Ann Surg Oncol Consensus Statement 2006 

Aloia. Arch Surg 2006 



ABLAÇÃO – Câncer Coloretal 

Em metástases irressecáveis 
Comorbidades associadas que impeçam 
ressecção hepática 
Recorrência pós-ressecção e local de difícil 
acesso 
Não está claro sua utilização no fígado 
residual no momento da ressecção da 
lesão dominante 
Recorrência local persiste um problema 



ABLAÇÃO - Resultados 

 

RESSECÇÃO COMPLETA PERAMANECE 

O GOLD STANDARD QUANDO POSSÍVEL 

Ann Surg Oncol Consensus Statement 2006 

Aloia. Arch Surg 2006 



Generator, grounding pads, 
readout unit 

Equipamento de Radioablação 



(L.H.Blumgart, et at. Hapatobiliary Cancer. B.C.Decker Inc. 
2001) 



Tumor 



Agulha 



Tumor 



Indicação:  
– HCC < 2 cm 
– Pode requerer mais de uma aplicação 

ALCOOLIZAÇÃO 



QUIMIOEMBOLIZAÇÃO 



Sala de Hemodinâmica - HNSG 



QUIMIOEMBOLIZAÇÃO 



QUIMIOEMBOLIZAÇÃO 



Quimioembolização de tumores hepáticos 

PRÉ 

PÓS 



QUIMIOEMBOLIZAÇÃO 



Embolização Portal 



EMBOLIZAÇÃO - VEIA PORTA 

VEIA PORTA 



Embolização de veia porta 

PÓS 

PRÉ 



Aumento de 80% do volume 







HEPÁTICOJEJUNOSTOMIA 

VEIA PORTA 

Definição 
– Cirurgia para realização de novo meio de 

drenagem da bile para o intestino 
Convencional ou Laparoscópica 



HEPÁTICOJEJUNOSTOMIA 

VEIA PORTA 

Indicações 
– Obstrução biliar benigna 

Lesão de via biliar devido à colecistectomia 
Estenoses biliares 
Trauma de vias biliares  
Cálculos em vias biliares 

– Obstruções biliar maligna 
Princípios 
– Grande maioria são estenoses iatrogências 
– Uma cirurgia de correção sem sucesso, 

aumenta a morbidade e a mortalidade 



HEPÁTICOJEJUNOSTOMIA 

VEIA PORTA 

Incisão subcostal direita (+comum) 
Liberação de aderências e 
individualização da via biliar 
– Dissecção de lateral para medial evita lesões 

vasculares 
– Punção e aspiração com agulha de insulina 

pode ajudar a localizar a via biliar  
– Não desvascularizar a via biliar 

A artéria hepática geralmente está à 
esquerda e o ramo direito geralmente 
passa posterior à via biliar 



HEPÁTICOJEJUNOSTOMIA 

VEIA PORTA 

Uma vez que o ducto biliar é identificado, 
dois pontos nas bordas, com fio delicado, 
acima da área de estenose, pode ajudar 
Após abrir a via biliar, a bile é enviada 
para cultura, se necessário 
Exploração de via biliar com pinças, balão 
de Fogarty, sonda nasogátrica com 
solução salina, para remoção de cálculos 
Colangiografia para determinar se não há 
mais nenhum fator obstrutivo 
O colédoco distal é ligado 



HEPÁTICOJEJUNOSTOMIA 

VEIA PORTA 

O local da anastomose é identificado e 
faz-se que tenha o maior diâmetro 
possível (septoplastia, se necessário), 
bom suprimento sanguíneo (não 
cauterizar), sem tecido cicatricial, para 
uma boa anastomose 
Uma alça intestinal, próximo ao ângulo de 
Treitz, é escolhida de forma que chegue 
até o ducto hepático, comumente de 
forma transmesocólica 



HEPÁTICOJEJUNOSTOMIA 

VEIA PORTA 

 Faz 
It can be divided using the GIA stapler, 
and the distal part of it is brought through 
a window in the transverse mesocolon 
toward the severed common duct.  
The proximal afferent loop is sutured in an 
end-to-side manner to the ascending limb 
of defunctionalized, or is stapled with a 
GIA stapling instrument, then secured with 
a second layer of absorbable sutures. 
Approximately 5 cm proximal to this 
closure, on the antimesenteric aspect of 
the intestine, a one-layer biliary-enteric 
anastomosis is fashioned 



Hepaticojejunostomy 
The first jejunal loop adjacent to the ligament of Treitz that comfortably 
reaches the subhepatic space is used to create a Roux-en-Y conduit.  
It can be divided using the GIA stapler, and the distal part of it is brought 
through a window in the transverse mesocolon toward the severed common 
duct.  
The proximal afferent loop is sutured in an end-to-side manner to the 
ascending limb of defunctionalized, or is stapled with a GIA stapling 
instrument, then secured with a second layer of absorbable sutures. 
Approximately 5 cm proximal to this closure, on the antimesenteric aspect 
of the intestine, a one-layer biliary-enteric anastomosis is fashioned.  



Hepaticojejunostomy 
The ascending limb is anchored to the mesocolon with few absorbable 
sutures to avoid internal hernias.  
Care should be taken to use a limb of intestine 45 to 75 cm long between 
the biliary-enteric and the Roux-en-Y anastomosis to avoid reflux of 
gastrointestinal content resulting in cholangitis. 
Using electrocoagulation, the jejunum is opened longitudinally to 
accommodate the width of the bile duct. 
When dealing with benign biliary tract strictures, two kinds of anastomoses 
are commonly used. A greatly dilated biliary system is amenable to an end-
to-end choledochojejunal anastomosis.  
Meticulous mucosa-to-mucosa approximation without tension is of prime 
importance for a safe and long-lasting patent anastomosis. This 
anastomosis is rarely stented. If needed, our preference is a T-tube with its 
short arm in the bile duct and the long one in the lumen of the intestine. The 
loosely fitting T-tube should be brought out through a stab wound in the 
anterior wall of the bile duct, if possible.  
The long vertical portion of the T-tube is brought out through a separate 
stab wound in the abdominal wall and should have some intra-abdominal 
redundancy to prevent traction and dislodgement on the tube if the patient 
becomes distended. 



Hepaticojejunostomy 
Another option to stent the biliary-enteric anastomosis is to pass a long 
silicone tube with many holes cut along it via the liver into the biliary system 
and through the anastomosis. 
In small ducts one might anchor a short piece of a small-bore silicone tubing 
to the center suture of the posterior layer for temporary stenting. When the 
sutures dissolve the stent passes out through the gastrointestinal tract. 
At the completion of the anastomosis, the jejunal limb should be anchored 
to surrounding structures, mainly the hepatoduodenal ligament and scar 
tissue at the hilus of the liver, to avoid unnecessary tension on the biliary-
enteric anastomosis. 
Much more commonly performed is the end-to-side mucosa-to-mucosa 
hepaticojejunostomy, which facilitates adjusting the size of the anastomosis 
to the diameter of the bile duct.  
If the biliary ductal system is narrow, we advocate the use of the side-to-
side Y-type biliary-enteric bypass.  



Hepaticojejunostomy 
A Y-shaped opening is made with two arms extending into the right and left 
hepatic ducts and the third arm extending longitudinally into the common 
hepatic duct. All limbs of the Y-shaped incision should be as long as 
possible.  
A 2- to 3-cm longitudinal incision is made in the jejunal loop brought up to 
the hilus of the liver, with care being taken not to open too much mucosa.  
A one-layer biliary-enteric anastomosis is constructed with 4-0 or 5-0 
monofilament synthetic absorbable sutures. 
The jejunal limb of the completed anastomosis should be anchored with a 
few sutures to fibrous tissue at the hilus and capsule of the liver. 
The application of laparoscopy to biliary reconstructive surgery has been 
limited due to its complexity and the need for very meticulous technique 
required to achieve the expected good outcome. However, good results 
have been recently reported in a limited and select group of patients with 
both benign and malignant diseases. 



The end-to-side 
anastomosis of the 
Roux-en-Y is 
constructed, and the 
ascending limb of 
jejunum measuring 
approximately 45 cm is 
brought through the 
mesocolon toward the 
severed common duct.   

The construction of a 
Roux-en-Y entero -
enterostomy using the 
GIA stapler and the 
completed end-to-side 
hepaticojejunostomy.  



End-to-side choledochojejunostomy 
using a loop of proximal small intestine. 
(The bowel can be passed retrocolic or 
antecolic.)  



Side-to-side choledochojejunostomy.   
The longitudinal incisions in the 
common duct and the adjacently 
placed loop of excluded jejunum are 
converted by placing two anchor 
sutures into transverse incisions.  
The diameter of the anastomosis 
should be made as large as possible, 
depending on the size of available 
common duct.   
The posterior wall is a one-layer 
anastomosis of interrupted synthetic 
absorbable sutures.  
The anterior wall is sewn by 
interrupted inside-outside/outside-
inside sutures.  
The last sutures in the center of the 
anterior wall are placed and knotted on 
the outside.  



Como Melhorar Resultados 

Ressecção Anatômica 
–   Minimizar lesão hepática durante ressecção 
–   Minimizar sangramento e transfusão 

Preservar função hepática residual 
–   Seguir as veias hepáticas – plano anatômico 
–   Preservar outflow \ 

 Diminui sangramento 
 Melhora função hepática 
 Permite regeneração adequada 



Como Melhorar Resultados 

Margem cirúrgica adequada 
Associar ressecção vascular quando 
necessário 
Linfadenectomia 
Centros com grande volume de cirurgia 
hepática diminui a mortalidade cirúrgica e 
aumenta a sobrevida 



Futuro – Hepatectomia Robótica 



 
QUESTIONS? 


