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Cirurgia Hepática 



! Artéria Hepática 
! Veia Porta  
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VASCULARIZAÇÃO 

! Veias Hepáticas Sangue Saindo 
Veia Hepática Direita 

Veia Hepática Média 

Veia Hepática Esquerda 



Técnicas de Transecção 

! Complicações hemorrágicas e biliares 
permanecem como principal causa de 
morbidade e mortalidade 



Controle Vascular 
! Inflow - veia porta e artéria hepática 

– Formas de controle 
!  Dissecção vascular 
!  Acesso transglissoniano 

– Demarcação da área a ser ressecada 
– Diminui o sangramento per-operatório 
– Risco de lesões vasculares contralateral 
– Risco de lesões de vias biliares 

! Outflow – veias hepáticas 
– Risco de sangramento das veias hepáticas ou 

da veia cava 



Transecção do Parênquima 
! Considerações anestésicas 

– PVC – MANTER BAIXA 
– PAM  

! Considerações hepáticas 
 

Quimioterapia Cirrose Esteatose 



Transecção do Parênquima 

CUSA 
SONOCA 

CAVITRON Sonosurg Hidrodissecção Argônio 

Digitoclasia Kellyclasia Gramepador Bipolar 
Cautério 

Clipes 

Habib 

Ultracison 

Ligasure 

Tissue Link 



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) 


