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Lobo Caudado 

•  O lobo caudado (spigelian) é o  “terceiro 
fígado” de Bismuth. 
•  Vascularização independente, recebendo 
ramos da direita e da esquerda da veia 
porta e artéria hepática.  
•  Veias desembocam diretamente na cava  
•  Localiza-se entre a veia cava 
posteriormente, os lobos hepáticos 
esquerdo e direito anteriormente e 
superiormente, e a veia porta inferiormente 



The anatomy of the caudate lobe (segment I) is shown. A, Seen in cross section, the majority of the caudate is to 
the left of the inferior vena cava (IVC) and lies posterior to the lesser omentum, which separates the caudate lobe 
from segments II and III. The termination of the lesser omentum at the ligamentum venosum is demonstrated. The 
caudate traverses to the right insinuating itself between the IVC and the left portal vein (LPV), where it attaches to 
the right liver. Note the proximity of the middle hepatic vein to these structures. B, Segments II and III have been 
rotated to the patient’s right exposing the left side of the caudate lobe. RPV, Right portal vein; PV, portal vein; 
LPV, left portal vein; MHV, middle hepatic vein; LHV, left hepatic vein.  

LOBO CAUDADO 



Artéria Hepática 





Anatomia Artéria Hepática 



Anatomia Artéria Hepática Normal → 55%  



Hepática Comum 

Gastroduodenal 

Hepática Própria 

Artéria Hepática Normal → 55%  



Hepática Direita da Mesentérica → 11%  





Hepática Direita Acessória → 8%  



Hepática Esquerda da Gástrica Esquerda→ 10%  





Hepática Esquerda Acessória → 8%  



Hepática Comum da Mesentérica → 2%  



Veias Hepáticas 



Trifurcação das Veias Hepáticas 
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Trifurcação das Veias Hepáticas 





Veia Hepática Acessória 



Veia Porta 







Veia Porta 
Junção da Veia 
Mesentérica Superior 
com a Veia Esplênica 
Posterior ao colo do 
pâncreas (sombra) 
Veia mesentérica 
inferior desemboca 
na veia esplênica 
(mais comum) 



Veia Porta 
Superiormente está 
posteriormente a 
artéria hepática e 
ducto hepático  
Recebe a veia 
coronária 
No hilo se bifurca em 
veia porta direita 
(maior) e veia porta 
esquerda (menor) 



Veia Porta 
Veia porta esquerda  
–  Passa transversalmente 

na base do segmento IV  
–  Entra na fissura 

umbilical suprindo então 
o fígado esquerdo 

–  Antes de entrar na 
fissura umbilical da um 
ramo para o caudado 



Veia Porta 
Veia porta direita  
–  Divide-se em ramos 

anterior e posteior 
direito  

–  Também origina um 
ramo posterior para o 
caudado  



Trifurcação da Veia Porta 



Vias Biliares 



Ductos Biliares 
A confluência biliar é no hilo 
hepático, fora do parênquima, 
e forma o ducto hepático 
comum 

 
Esta clássica anatomia é 
encontrada em 56% dos 
pacientes   

O segmento I é drenado por 
dois ou três ductos que 
desembocam nos ductos 
direito ou esquerdo, perto da 
confluência 

O ducto anterior direito drena os 
segmentos V e VIII 
O ducto posterior direito drena os 
segmentos VI e VII.  
O ducto anterior esquerdo drena 
os segmentos III e IV 
O ducto posterior esquerdo drena 
os segmentos II.  



Ductos Biliares Extra-hepáticos 
Ductos hepáticos direito e 

esquerdo forma o ducto 

hepático comum 

Na maioria das vezes, o ducto 

hepático direito é único, e se 

divide em um ramo anterior e 

um posterior direitos 

O ducto hepático esquerdo 

geralomente é único antes de 

entrar no ducto hepático 

comum. 



Vesícula Biliar e 
Ducto Cístico 

O ducto cístico junta-se ao 
hepático comum para formar o 
colédoco.  

 
As veias da vesícula drenam 
para a veia porta direita, e por 
dentro do fígado, para a veia 
hepática média.  

Por isso é necessário ressecar 
segmentos IV e V juntamente 
com a origem da veia hepática 
média em carcinoma da 
vesícula 

A inserção pode ser angular 
(75%), paralelo (20%), espiral 
(5%) 

A inserção é encontrada em 
posição supraduodenal (80%) e 
pode ser retroduodenal ou retro 
pancreática  



Ductos Biliares 
A confluência biliar é no 
hilo hepático, fora do 
parênquima, e forma o 
ducto hepático comum 

 
O ducto cístico junta-se 
ao hepático comum para 
formar o colédoco. 



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 



Veias Biliares 



VIAS BILIARES 
Ductos hepáticos direito e esquerdo 
Ducto hepático comum 
Ducto colédoco (resulta da união dos 
ductos hepático comum e cístico) 
Vesícula biliar (armazena e concentra a 
bile) 
Ducto cístico (drena a vesícula biliar) 



Ductos Biliares 
Anatomia clássica é 
encontrada em 56% dos 
pacientes   



COLÉDOCO 


