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Tópicos 

Conduta ao Chegar 
Manejo do Doador 
Técnica de Captação  
Embalagem do órgão 



Conduta ao Chegar 

Termo de doação assinado 
Laudo de morte encefálica 
Tipagem sanguínea 
Soluções de preservação no gelo ou na 
geladeira 
Quebrar o gelo – duas bacias de gelo 
moído 
Ser cordial 



Tópicos 

Conduta ao Chegar 
Manejo do Doador 
Técnica de Captação  
Embalagem do órgão 



Manejo do Doador 

Checar 
– Estado hemodinâmico/perfusão 

PA, batimento cardíaco, quantidade de drogas 

– Temperatura 
– Oxigenação 

FiO2 

– Débito urinário 
Checar o débito urinário 



 DOADOR  RECEPTOR 

Receptor com MELD mais alto 
Qual é o melhor órgão para um 
determinado paciente? 
Doadores de alto risco e marginais 
Melhor momento para realizar o TX? 



Tempo de Isquemia 

Máximo de Tempo para Preservação 
– Coração/Pulmão   4-6 hs 
– Pâncreas    8-16 hs 
– Fígado    12- hs 
– Rins     24-36 hs 

O tempo começa a contar após o clampe 



Tópicos 

Conduta ao Chegar 
Manejo do Doador 
Técnica de Captação  
Embalagem do órgão 



Técnica Cirúrgica 
Seja honesto 
Não esqueça de heparinizar 
Domínio da Anatomia 



Posição do Paciente 

Decúbito dorsal  
Braços fixos e juntos ao corpo 
Tricotomia do tórax e abdômen 
Lavagem da região cervical à virilha 
Colocação de campos, fixando a pele 



Laparotomia 
Incisão xifo-púbica  
Incisão transversa ao 
nível da cicatriz 
umbilical 
– Cautério a 100 

Ligadura do 
ligamento redondo 
Inspeção do fígado 
–  Desfazer aderências 



Laparotomia 
Toracotomia? 
Fixação com pinças 
de campo 



Toracotomia 
Fúrcula esternal ao 
xifóide - cautério 
Dissecção com o 
dedo retroesternal 
Serra para o esterno 
–  Inferior para superior 
–  Devagar no manúbrio 

Proteger o fígado 



Toracotomia 
Colocar compressas 
nas pás do 
Finochetto 
Incisão bilateral do 
diafragma 
Problemas:  
–  Plexo tireóideo inferior 
–  Veia Inominada 
–  Cirurgia prévia 



Inspeção do Fígado 
Coloração 
Bordos 
Tocar  no Fígado 
Lesões x Trauma 
Inspecionar alteração 
da anatomia arterial  
–  Hepática direita  

Mão esquerda no 
forame de Winslow 
Posterior a veia porta 

–  Hepática esquerda 
No omento menor 



DECISÃO  
 

Vários Fatores 



Dissecção da Aorta 
Soltar todo o colón e 
levantá-lo 
superiormente 
A veia gonadal fica 
no retroperitônio 
Soltar até visualizar a 
veia renal esquerda 
Plano avascular 



Dissecção da Aorta 
Primeira dissecção a 
ser feita 
Iniciar na bifurcação 
das ilíacas 
Sempre na face 
anterior 
–  Artérias lombares 
–  Artéria sacral Mediana 



Dissecção da Aorta 
Manter-se levemente 
a esquerda 
–  Mesentérica Inferior 
–  Renais 

Reparar com duas 
fitas cardíacas 

–  Mixter fechado, da 
direita para a 
esquerda  



Dissecção da Aorta - Problemas 

Artéria Mesentérica Inferior → Ligadura 

Artéria Sacral Mediana  →   Ligadura 

Artérias Lombares   →   Compressão 

Veia Cava Inferior   →   Compressão + Reza 

 



Dissecção da Artéria 
Mesentérica Superior 

Tracionar todo o 
intestino 
superiormente sem 
rodá-lo 
Proseguir 
superiormente pela 
face anterior da aorta 
Reconhecer a veia 
renal esquerda 



Dissecção da Artéria 
Mesentérica Superior 

Reparar artéria 
mesentérica superior 
Reconhecer a veia 
mesentérica inferior 
junto ao ângulo de 
Treitz 



Dissecção da Artéria Mesentérica 
Superior - Problemas 

Artéria Mesentérica Superior  → Compressão 
Veia Renal Esquerda   → Reparo 
Artéria Hepática Direita   → Reparo 
–  Manter-se face anterior da artéria 
–  Sai ~ 2 cm da origem 

Artérias Renais     → Reparo 
–  Manter-se anterior à aorta 
–  Sai da face lateral da aorta 

 



Dissecção do Fígado 

Após o reparo da aorta 
 
 

Paciente instável 
 
 

Pode perfundir 



Ligamentos 
– Ligamento Falciforme 
– Ligamento Redondo    
– Ligamento Coronário 
– Ligamento Triangular 

Veia Umbilical Obliterada 

LIGAMENTOS 



Ligamento Falciforme 
Retração do fígado inferiormente com a mão 
esquerda. Cautério à direita.  
Secção do falciforme 
Abertura do ligamento coronário 
Localização das veias hepáticas 
Não é necessário dissecar as veia hepáticas e 
a veia cava inferior supra-hepática 



LIGAMENTOS DO FÍGADO 

Triangular 

Triangular 
Coronário 

Falciforme 

Redondo 



LIGAMENTOS DO FÍGADO 

Triangular 

Triangular 

Coronário 
Falciforme 

Veia Cava 



Trifurcação das Veias Hepáticas 





Ligamento Triangular Esquerdo 
Compressa entre o ligamento e o estômago 
Indicador direito atrás do triangular 
–  Compressa ao redor do dedo 

Cautério a esquerda 
Cuidado com veia hepática esquerda 



Artéria Hepática 

Mais importante e delicada 





Anatomia Artéria Hepática 



Anatomia Artéria Hepática Normal → 55%  



Hepática Direita da Mesentérica → 11%  



Hepática Direita Acessória → 8%  



Hepática Esquerda da Gástrica Esquerda→ 10%  



Hepática Esquerda Acessória → 8%  



Artéria Hepática 
Junto a artéria hepática tem um linfonodo 
Ficar sempre abaixo da artéria hepática 
Dissecar sempre na parede anterior dos vasos 
Localizar e dissecar a artéria gastroduodenal 



Artéria Gastroduodenal 
Sempre no sentido vertical, 
indo em direção a artéria 
hepática 
Sempre reconhecer a junção 
da artéria hepática com a 
gastroduodenal (ângulo reto) 
Sempre dissecar na parede 
anterior do vaso 
Isolar a artéria gastroduodenal 

Sentido látero-lateral 
Ligar somente após toda a 
dissecção arterial para não 
alterar a anatomia 





Artéria Hepática 
A gástrica direita vai para pequena 
curvatura. Deve ser ligado 



Atéria Hepática 
Continuar na parede 
anterior da artéria hepática 
até localizar a artéria 
esplênica 
Anterior a artéria esplênica 
tem a veia gástrica 
esquerda (coronária) 
Reparo da artéria esplênica 



Atéria Hepática 
Cuidado:  
–  Podem existir ramos da 

artéria hepática para o 
pâncreas, inferiormente. 
Ligá-los 

–  Logo após a emergência, 
a artéria esplênica já 
envia ramos para o 
pâncreas 





Artéria Hepática 
Continuar dissecção do 
tronco celíaco em direção 
da aorta 
Manter-se mais a direita, na 
parede anterior, para evitar 
lesão da gástrica esquerda 
Ligadura da gástrica 
esquerda 
Secção dos pilares do 
diafragma até chegar na 
aorta 



Artéria Aorta 
Não isolar a aorta neste ponto para evitar 
sangramento 
Dissecar até a parede anterior e criar um 
espaço nas laterais 



Artéria Hepática - Problemas  
Sempre que for ligar um ramo que sai perto 
da artéria, não utilizar o mixter. Pode pinçar 
o vaso. Passar o fio e então ligá-lo 
Caso tenha um sangramento, comprimir 
Pontos com prolene 5-0 e 6-0 



Artéria Hepática - Problemas  
Artéria Hepática Esquerda 
–  Dissecar a gástrica 

esquerda  
–  Ligar todos os ramos, 

isoladamente, que vão para 
o estômago 

–  Tracionar o estômago para 
fora, pode ajudar a 
identificação  



Artéria Hepática Direita 
Artéria Hepática Direita 
–  Posteriormente à veia porta  
–  Dissecar até junção com a. 

mesentérica 
–  Ligar todos os ramos 



Colédoco 
Ligadura da artéria gastroduodenal 
–  Longa; pode ser utilizada para reconstrução arterial 

Localização da parede anterior da veia porta, 
logo posterior a gastroduodenal 
Reparo do colédoco, com um mixter fechado, 
sem dissecá-lo, em bloco com o tecido ao 
redor, para não desvascularizar.  
Fazer o mais próximo do pâncreas possível 
Seccioná-lo somente após a colecistectomia 
para não alterar anatomia 



Colecistectomia 
Reparo do ducto cístico 
Ligar artéria cística passando fios 
Visualizar a borda hepática do trígono cístico 
Descolar totalmente a vesícula do leito hepático,  iniciando 
pelo fundo 



Colecistectomia 
Irrigar a vesícula com soro fisiológico, e ver água límpida 
saindo pelo colédoco 
Secção e ligadura de ducto cístico.  



Colédoco 
Sangramento dos vasos 
pericoledocinanaos 
Não cauterizar 
Compressão 
Fio de prolene 5-0 ou 6-0, 
sob visão direta.   

 



Veia Porta 
Isolamento da veia 
porta 
Cuidado com artéria 
hepática direita 
acessória 
–  Porção póstero-

lateral 



Veia Porta 
Cuidado com a veia 
coronária 
–  Junta-se a veia 

porta pela borda 
medial 

–  É o local para 
secção quando sai o 
pâncreas 

Manter o mais longo 
possível 
Nota: tudo é abaixo da 
artéria hepática.  



VASCULARIZAÇÃO 





Mobilização do Fígado Direito 

Ligamentos 
– Hepatorenal 
– Triangular 
– Coronário 



Mobilização do Fígado Direito 
Localizar a face 
anterior da veia cava 
e em seguida 
prosseguir a 
dissecção 
superiormente, pela 
parede lateral 
Ligadura da veia 
suprarenal direita.   
Nota: na dissecção da parede 
lateral da veia cava, na 
dúvida, ligue! 



Esplenectomia 
Para o Crossmatch 
Antes de perfundir 



Heparinização 
300 unidades por quilo 
Melhor memorizar 30.000 unidades ou 6 ml. 
Cada ml tem 5.000 unidades 
Pedir para o anestesista avisar após 5 
minutos 
Se esquecer de heparinizar, NÃO adianta 
rezar.  



Montar as Soluções  

Aorta 
– Serão infundidos 4 litros de solução  
– Solicitar o equipo de 4 vias da uro para 

colocar na aorta 
– Colocar os 4 litros de solução, uma em 

cada extremidade dos equipos 
– Retirar o ar do sistema  



Montar as Soluções  

Veia mesentérica 
– Serão infundidos 2 litros de solução 
– Solicitar um equipo de soro e uma sonda 

nasogástrica ou de aspiralão 8-12 para a 
veia mesentérica inferior 

–  Instalar 1 litro de solução 
– Retirar o ar do sistema 



Veia Mesentérica Inferior - Canulação 

Localizar a veia 
mesentérica inferior 
Ligadura distal e 
reparo proximal 
Canulação com 
sonda nasogástrica 
ou de aspiração 
número 8 -12 
Ligadura proximal e 
fixação da cânula 
com bailarina 



Canulação Veia Mesentérica 
Inferior - Problemas 

Ligadura inadvertida da veia 
Pode-se fazer o flush da veia porta no back 
table 



Canulação da Aorta 
Ligadura distal  
–  Linha arterial femoral será perdida 

Assistente suspende a fita cardíaca 
proximal e fica preparado para dar o nó 
Obstruir o fluxo da aorta com o polegar e 
o indicador esquerdo.  
Abertura da parede anteior da aorta, 
mais próximo da ligadura distal  
Canulação com equipo de quatro vias da 
uro. Não introduzir demais.  



Canulação da Aorta 
Manter a pressão ao redor da 
sonda até o auxiliar dar o nó 
Ligadura da fita cardíaca 
proximal pelo auxiliar, ao redor 
da aorta  
Soltar a pressão ao redor da 
aorta e verificar se há 
sangramento 
Fixação da fita cardíaca na 
cânula após bailarina 



Canulação da Aorta - Problemas 
Sangramento 
–  Comprimir com o polegar e indicador esquerdos 
–  Passar um mixter por baixo da aorta, com a 

ponta direcionada para o lado esquerdo da 
aorta (evitar lesão de cava) 

–  Passar uma das extremidades da fita cardíaca 
existente e dar um novo nó, ou passar nova fita 
cardíaca 

–  O mais comum é uma ligadura frouxa ao redor 
da cânula no interior da aorta 

Clampear com um mixter 



Arrebentar fita cardíaca 

Canulação da Aorta - Problemas 



Clampeamento da Aorta Supra-
celíaca 

Cirucular a aorta com os dedos para que o 
clampemento seja total. Pode ser utilizado 
um mixter grande 



Iniciar a Perfusão 
Com a mão direita fechar o clampe da aorta 
Com a mão esquerda tracionar o fígado 
para baixo (quando sai coração) 

Abertura das cânulas da aorta e da 
mesentérica e verificar seu funcionamento 
Abertura da veia cava 
–  Ou junto a aorta ou no átrio direito 

Colocação do gelo ao redor do fígado e dos 
rins, e manter a mão esquerda tracionando 
o fígado para baixo.  



Iniciar a Perfusão 
Marcar o horário 
Solicitar para desligar os aparelhos 



Perfusão 
Ver a coloração do fígado 
Ver se a perfusão é uniforme 
Ver o aspecto da sangue que está saindo 
pela veia cava, que vai se tornando límpido 
Pode ligar a artéria mesentérica superior e 
a esplênica, quando não há captação de 
pâncreas 
Checar se as cânulas estão em ordem 



Perfusão - Problemas 
Cânula aórtica não funcionante 
–  Tracione um pouco a cânula 
–  Pode estar clampeada na porção supracelíaca. 



Retirada do Fígado 
Secção total da veia hepática supra-hepática  
Colocação do indicador esquerdo no seu 
interior, de cima para baixo, para nortear a 
secção do diafragma e evitar lesão de cava 
Retirar a cava junto com parte do diafragma 
Secção da cava infra-hepática junto a veia 
renal direita 
Secção da veia porta 



Retirada do Fígado 
Dissecção da artéria hepática até chegar na 
aorta, pela sua parede anterior 
Retirar um patch da aorta 
Cuidado para não dissecar abaixo da 
mesentérica superior para evitar lesão das 
artérias renais.  
Verificar se há lesões 



Embalagem 
Três sacos plásticos estéreis 
No primeiro saco vai solução de 
preservação para banhar o fígado 
Retirar o ar do saco plástico 



Retirada do Fígado 
Após a Perfusão 

 
 
 
 
 

Maior número de lesões 



Retirada dos Vasos Ilíacos 
Localizar e seccionar os ureteres junto a 
bexiga 
Reparar o ureter e colocá-los para cima 
Obter as veias e as artérias iliacas 
–  O segmento mais utilizado é a parte externa 
–  Deixar o mais longo possível 



Fechamento 
Palpar todas as visceras para descartar 
tumores 
Fechar com prolene 1 
Não há necessidade de fechar o esterno 



Transplante Multivisceral 
Cirurgião de Transplante 
Clínicos 
Intensivistas 
Anestesistas 
Enfermeiros 
Auxiliar de Enfermagem 
Nutricionistas 
Fisioterapeutas 
Farmacêuticos 
Assistente Social 
Psiquiatras 
Direção do Hospital 

EQUIPE 




