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Breve história da ressecção hepática 

• 1º Ressecção – 13/01/1887 – Alemanha- Carl Von Langenbuch 

• 1887 Edler – publicou 66% de mortalidade em pacientes com 
trauma hepático. 

• Cantlie – 1897 - (Inglaterra) e Rex -1888 - (Alemanha). 
Demonstraram o estudo da anatomia vascular. 

• 1908 – J. Hogart Pringle (Escocia). Controle vascular pinçando os 
vasos do hilo. 

• 1952 – Lotart Jacob & Robert. 1º hepatectomia direita regrada. 

• 1954 – Couinaud. Descreveu os planos anatomicos intra hepaticos 
baseados na anatomia vascular. 

• 1980 – Makuuchi (Japão). Introduziu a U.S.I.O e Bismuth a 
padronizou. 

 



                  No Brasil 

 
• 1950 – Edmundo Vasconcelos – 1º descrição 

• 1956 – Oliveira Junior – Revista do CBC Hepatectomia D. 
alargada e regrada. 

• 1959 – Cavalcante- Revista Brasileira de Cirurgia- 
Hepatectomia D. alargada mais ressecção do lobo caudato e 
quadrado. 

• 1950 – Dr. Ari Franzino (Rio de Janeiro) Ressecções 
hepáticas. 

• 1950 – Celio Diniz (Belo Horizonte) trabalhou com o Prof. 
Couinaud fazendo sua tese de livre docência sobre 
segmentação e vascularização hepática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     No Brasil 

• 1960 – Manlio Speranzine realizou a primeira ressecção 
regrada. 

• 1970 – Marcel C. C. Machado – passou a realizar 
rotineiramente e publicou em 1978 (9) pacientes 
operados com bons resultados. 

• 1970- Raia descrevia clampeamento temporário da veia 
cava abaixo e acima do fígado com bons resultados. 

• 1970- Vilanova Urtigas (Curitiba) também descrevia 
hepatectomias. 

• 1970 – Fava e colaboradores na Santa Casa de São 
Paulo começaram atividades importantes na realização e 
divulgações das ressecções hepáticas. 



ANATOMIA CLASSICA 
 

• Tamanho 

• Formato 

• Recoberto por Peritônio 

• Face diafragmática, ventral, posterior 

• Irrigação pela veia porta, artéria hepática , 
drenagem sanguínea pelas veias hepáticas via 
cava inferior e presença de toda árvore biliar. 

• Lobo direito, esquerdo, caudato, formando oito 
segmentos. 

 



ANATOMIA CIRURGICA MODERNA 
 

• Baseia-se no conceito da divisão anatômica 

    vascular de Couinaud, Thon That Tung,  

    Bismuth e J.Cantlie. 

 

 



ANATOMIA CIRURGICA MODERNA 
 

• É indispensável conhecimento das diferentes 
relações entre o aspecto exterior (Anatomia 
Morfológica) e os planos vasculares (Anatomia 
Funcional) para as ressecções hepáticas e 
como para Cirurgia Biliar Intra-hepática. 

• Podemos nos valer do US, TC, RM e 
Arteriografias. 
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