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VASCULARIZAÇÃO 
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! De acordo com os vasos que entram e saem, o 
fígado é dividido em vários segmentos 
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Técnicas de Isquemia Hepática 

! Manobra de Pringle 
–  Intermitente 
– Continua 

! Exclusão Vascular Hepática 
! Perfusão Hipotérmica in situ 
! Procedimento Ante situm 
! Ressecção Hepática ex vivo 



Manobra de Pringle 

! Controle do Inflow 
–  Interrompe sangue arterial 

e venoso 
–  Fechamento excessivo 

pode causar lesão arterial 
ou biliar 

–  Linfonodos peri-portais 
podem sangrar 

–  Observar existência de 
artéria hepática esquerda 
vindo da gástrica esquerda 



Manobra de Pringle 

! Hemodinâmica 
–  Contínuo 

! Fígado normal – até 60 min 
–  Intermitente 

! Até 120 minutos 
! 15 a 20 minutos clampeado 
! 5 minutos desclampeado 

–  Contínuo vs. Intermitente 
! Sangramento < 
! Lesão de isquemia reperfusão < 
! Tolerância < 
! Melhor tolerabilidade em 

intermitente para  esteatóticos,  
cirróticos e colestáticos 

 



Manobra de Pringle 

! Hemodinâmica 
– Aumento de PAM - 10% 
– Resistência vascular - 40% 
– Diminuição PAP – 5% 
– Diminuição DC – 10% 

! Anestesista 
– Monitorar PAM 

! Observações 
– Não diminui embolia 
– Forame oval patente? 



Manobra de Pringle 

! Falha 
– Oclusão incompleta 
– Sangramento retrógrado 

das vv. Hepáticas 
! Manter PVC < 5  
! Trendelenburg de 15° 

– Artéria hepática esquerda 
acessória 



Exclusão Vascular Total 

! Introdução 
– Perda sanguínea e transfusão  

! Pior prognóstico 
! Aumento de recorrência de malignidade 
! Piora do sistema imunológico 

! Complicações 
– Lesão de isquemia e reperfusão 

! Fígado com inflamação ou cirrose 
–  Intolerância hemodinâmica 



Exclusão Vascular Total 

! Fisiologia e Anatomia 
–  Inflow: veia porta (75%) e artéria hepática (25%) 
– Volume estimado: 1500 ml/min ~ ¼ do DC 
– Sistema porta: veias mesentéricas e esplênica 
– Suprimento do O2 vem 50% pela artéria 
– 50% possuem anatomia vascular normal 
– 20% possuem veia hepática direita acessória 



Exclusão Vascular Total 

! Indicação – fatores determinantes 
– Localização do tumor 
– Presença de hepatopatia concomitante 
– Estado cardiovascular do paciente 
– Prevenção de embolia aérea e sangramento 
– Experiência do cirurgião 



Exclusão Vascular Total 

! Técnica 
– Mobilização total do fígado 
– Controle de veia cava 

supra e infrahepática  
– Ligadura da veia 

suprarenal  
– Pringle  
– Após exclusão, aguardar 5 

minutos – tolerabilidade 
–  Intolerabilidade 

! ↓ de PAS < 100 

Veia Cava 

Pedículo Hepático 



! Exclusão Vascular Hepática 

Exclusão Vascular Total 
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Exclusão Vascular Total 

! Técnica 
– Sequência 

! Pringle → IVC infra → IVC 
supra 

– Manter PVC < 12 para 
evitar backflow excessivo 
ao término 

– Tolerável por 60 minutos 
– Não pode ser intermitente 
– Liberar antes a IVC infra 

para evitar embolia gasosa 



Exclusão Vascular Total 

! Hemodinâmica 
– PAM, Swan-Ganz 
– ↓ PAM 10% 
– ↓ PAP 25% 
– ↓ DC 40% 
– ↑ FC 50% 
– ↑ RVP 80% 



Exclusão Vascular Total 

! Hemodinâmica 
–  Intolerância – 10 a 15% 
– Quando interromper? 

! ↓ DC 50% e ou  
! ↓ PAM mais que 30% 

–  PAS < 80 mmHg 

– Falhas 
! Inapropriada reposição de 

volume / vasopressores 
! Inadequada resposta 

cardiovascular 



Exclusão Vascular Total 

! Falhas Técnicas 
–  Leva a congestão hepática 
– Pringle inadequado 
– Artéria hepática esq acessória 
–  Inflow por aderências 

vasculares peri-hepáticas 
–  Ligadura da v. supra-renal 
– Clampes da cava 

inadequados 
– Concomitante clampeamento 

aorta supracelíaca? Pouco 
usado 



Exclusão Vascular Total 

! Complicações 
– Sangramento maciço 
– Disfunção pulmonar 

! Excesso de volume 
– Ruptura esplênica 
–  Lesão de caudado 
–  Lesão nervo frênico direito 
– Disfunção renal 



Pringle + Veias Hepáticas 

! Considerações 
– Riscos 

! Risco de lesão de vv. Hepáticas 
! Mais difícil tecnicamente 

– Vantagens 
! ↑ Estabilidade hemodinâmica 
! Permite inflow intermitente 
! Possibilidade de exclusão 

hepática parcial, direita, 
esquerda ou ambas 



Pringle + Veias Hepáticas 

! Técnica 
– Sem clampeamento da cava 
– Controle  vv. hepáticas direita 

e ou confluência média/
esquerda  

–  Ligadura da v. suprarenal 
–  Ligadura do lig. da v. cava 
–  Ligadura de vasos 

retrohepáticos, para o 
caudado, e v. hepática 
acessória 



Pringle + Veias Hepáticas 

! Técnica 
– Controle da v. hepática direita 
– Controle da v. hepática média/

esquerda 
!  Exposição da face lateral 

esquerda da cava 
! Ligadura do ligamento venoso 
! Ligadura de v. frênica esquerda 
! Ideal após controle da direita 

– Hemiclampeamento 
! Pode causar congestão 



Clampeamento Seletivo 
! Dissecção da artéria hepática e veia porta no hilo, com 

clampeamento destes vasos, sem ligadura ou secção 
! Dissecção da veia cava retrohepática ou veia hepática 

direita sem ligadura ou secção 
! Permite controle vascular antes da transecção do 

parênquima 
! Os vasos podem ser ligados e seccionados antes ou 

após a transecção do parênquima 


