
LIGAMENTO FALCIFORME 
Secção do falciforme 
Abertura do ligamento coronário 
Localização das veias hepáticas 
Não é necessário dissecar as veia hepáticas 



Veias Hepáticas Área Nua 

Falciforme 



Artéria Hepática 

Mais importante e delicada 



Artéria Hepática 
Junto a artéria hepática tem um linfonodo 
Ficar sempre abaixo da artéria hepática 



Artéria Gástrica Direita 
A gástrica direita vai para pequena 
curvatura. Deve ser ligada 



Artéria Gastroduodenal 
Sempre reconhecer a junção da artéria hepática com a 
gastroduodenal (ângulo reto) 
Ligar deixando um coto longo para possível reconstrução 



Tronco Celíaco 
Localizar e reparar a artéria esplênica 
–  Anterior à artéria esplênica tem a veia gástrica esquerda 

(coronária) 

Localizar e ligar a artéria gástrica esquerda 
Continuar dissecção do tronco celíaco em direção da 
aorta 
Secção dos pilares do diafragma até chegar na aorta 



Aorta 

A. Hepática A. Esplênica 

A. Gástrica Esquerda 

V. Porta 

A. Gastroduodenal 



Artéria Hepática Esquerda 
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 



Veia Porta e Colédoco 
Isolamento da veia 
porta 
–  Cuidado com artéria 

hepática direita 
acessória 

Isolamento e 
secção do colédoco 
–  Não desvascularizar 



Colédoco 

Veia Porta 



Colecistectomia 
Reparo do ducto cístico 
Ligar artéria cística passando fios 
Descolamento e retirada da vesícula biliar 



Mobilização do Fígado Direito 
Dissecar a veia cava 
Ligadura da veia suprarenal direita.   



V. Suprarenal 

V. Cava 



Mobilização do Pâncreas 



Mobilização do Pâncreas 





Esplenectomia 
Para o Crossmatch 



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.  



Solução de Preservação 

Aorta 
– Serão infundidos 4 litros de solução 

Veia Porta 
– Serão infundidos 2 litros de solução 



Canulação  
Veia Mesentérica Inferior e Aorta 

Aorta 
– Ligadura distal da aorta 
– Canulação com sonda de 

grande calibre 

Veia Mesentérica Inferior 
– Ligadura distal 
– Canulação com sonda 

nasogástrica 



Aorta 

V. Mesentéica Inferior 



AORTA 

V. MESENTÉRICA INF 



Clampeamento da Aorta Supra-
celíaca 



Iniciar a Perfusão 
Iniciar a perfusão da solução pelas cânulas 
da aorta e da veia mesentérica inferior 
Abertura da veia cava 
–  Junto a aorta ou no átrio direito 

Colocação do gelo ao redor dos órgãos 
Marcar o horário 
Solicitar para desligar os aparelhos 



Iniciar a Perfusão 

AORTA 

Renais 

Mesentéricas 

Tronco Celíaco 

Aorta Clampeada 

V. Hepáticas 

V. Porta 

V. Renal 

Fígado 

Intestino 

Rim 

Pâncreas 

VEIA CAVA 



Retirada do Fígado 
Secção da veia cava acima do diafragma  
Secção da veia cava acima da veia renal direita 
Secção da veia porta 
Retirada da artéria hepática junto com tronco 
celíaco e cuff da aorta 



Retirada dos Vasos Ilíacos 
Obter as veias e as artérias ilíacas 
–  Deixar o mais longo possível 
–  Podem ser utilizados para reconstrução 

vascular 



Retirada do Pâncreas 



Retirada dos Rins 
Localizar e seccionar os ureteres junto a 
bexiga 
Secção da veia cava e da aorta no meio, de 
modo que a veia renal e artéria renal 
possuam patch 



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



Tópicos 
Doação de Órgãos 
Anatomia  
– Fígado 
– Rim  
– Pâncreas 

Captação de Órgãos 
Transplante  
– Fígado 
– Rim 
– Pâncreas 



Transplante de Fígado 
Pacientes com cirrose ou com insuficiência hepática 
aguda 



Pré-Transplante 



Pós-Transplante 



Transplante de Fígado 

Tipos de Transplante Hepático 
 

Cadavérico 

Intervivos 

Doador Falecido 

Doador Vivo 





Transplante de Fígado 

Técnicas de Retirar o Fígado do Receptor 
– Piggyback: mantém a VCI do receptor intacta 
– Convencional: retira a veia cava junto  





Transplante de Fígado 

Reconstrução 
– Veia Cava 
– Veia Porta 
– Artéria Hepática 

 



Transplante de Fígado 

Reconstrução Biliar 
– Coledoco-coledoco 
– Biliodigestiva 



Transplante de Fígado Intervivos 



Tópicos 
Doação de Órgãos 
Anatomia  
– Fígado 
– Rim  
– Pâncreas 

Captação de Órgãos 
Transplante  
– Fígado 
– Rim 
– Pâncreas 



Transplante Renal 

Pacientes com insuficiência renal crônica 



Transplante Renal 

Tipos de Transplante Renal 
 

Cadavérico 

Intervivos 

Doador Falecido 

Doador Vivo 



Transplante Renal 

Variações Anatômicas 
 



Transplante Renal 
Não há necessidade de retirar rins nativos 
Implante nos vasos ilíacos 

 











Tópicos 
Doação de Órgãos 
Anatomia  
– Fígado 
– Rim  
– Pâncreas 

Captação de Órgãos 
Transplante  
– Fígado 
– Rim 
– Pâncreas 



Transplante de Pâncreas 

Pacientes com diabetes mellitus com 
complicações graves.  



Transplante de Pâncreas 
Tipos de Transplante de Pâncreas 
–  Isolado 
– Pâncreas pós Rim 
– Simultâneo de Pâncreas e Rim 

Drenagem da veia porta 
– Sistêmica 
– Portal 

Drenagem do duodeno 
– Bexiga urinária 
–  Intestino delgado 

 



Transplante de Pâncreas 



Transplante de Pâncreas 
Técnica 
–  Implantado junto com 

o duodeno 
– Reconstrução da 

artéria esplênica e 
mesentérica superior 

– Colocado em fossa 
ilíaca direita 

 



Transplante de Pâncreas 

























Tópicos 
Doação de Órgãos 
Anatomia  
– Fígado 
– Rim  
– Pâncreas 

Captação de Órgãos 
Transplante  
– Fígado 
– Rim 
– Pâncreas 



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

EQUIPE 


