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SEGMENTOS ANATÔMICOS



Lobo direito

Lobo esquerdo

Lobo caudado

Divisão entre LD e LE: Veia hepática
média. Quando a mesma não é
identificada na TC, traçar plano
imaginário desde a VB até a VCI.

LOBOS HEPÁTICOS



SEGMENTO I

 

É considerado um lobo autônomo devido a sua vascularização peculiar: pode receber ramos
portais, tanto da veia porta direita, como da esquerda, bem como ramos das artérias hepáticas
direita e esquerda. A drenagem venosa se dá diretamente na veia cava infeior, independente
das outras veias hepáticas.

Está localizado na porção póstero-superior do fígado, medialmente à veia cava inferior (VCI). É
limitado anteriormente pela veia porta esquerda e medialmente pela cisura do ligamento
venoso.

Segmento I (lobo caudado):



IMAGENS ULTRASSONOGRÁFICAS SEGMENTO I



 SEGMENTO LATERAL ESQUERDO

É formado pelos segmentos II (superior) e III (inferior), separados entre si pela porção
transversa da veia hepática esquerda.

Os pedículos portais intra-segmentares são importante reparos anatômicos para a
identificação dos segmentos hepáticos. A partir da porção ascendente da veia porta esquerda
podem ser observados os ramos portais que se dirigem ao centro dos segmentos II, III e IV.

Localização: 

Segmento lateral esquerdo:

     Separados pela fissura dos ligamentos venoso e falciforme do segmento IV.
     Separados II/III pelo plano no trajeto do ramo esquerdo da veia porta.



IMAGEM ULTRASSONOGRÁFICA SEGMENTO II e III

Lobo esquerdo
Segmento Lateral
Superior (II) e inferior (III)



LOBO ESQUERDO IV

Separado dos segmento II e III pela fissura dos
ligamentos venoso e falciforme e pela veia
hepática média.

Lateralmente é separado do lobo direito pela  veia
hepática média.

IVa (superior) e IVb (inferior) em nível do plano do
ramo esquerdo da veia porta.



IMAGENS ULTRASSONOGRÁFICAS SEGMENTO IV



Segmento anterior 
direito: Lobo direito V e VIII: Lobo direito VI e VII

Situa-se entre as veias
hepáticas média (VHM) e
direita (VHD)

Segmentos ântero-
inferior (V) e ântero-
superior (VIII) do lobo
direito.

Segmentos póstero-
inferior (VI) e póstero-
superior (VII) do lobo
direito.

É subdividido em
segmentos VIII (superior)
e V (inferior), a partir do
plano dos ramos portais
principais (RPP) 

Divididos entre sim pelo
plano do ramo direita da
veia porta.

Divididos entre si pelo
plano do ramo direito da
veia porta.
Divididos dos segmetos
anteriores pela veia
hepática direita.

LOBO DIREITO
Dividido do esquerdo pela veia hepática média.
Dividido em anterior e posterior pela veia hepática direita.
Dividido em superior e inferior pelo ramo direito da veia porta



IMAGENS ULTRASSONOGRÁFICAS LOBO DIREITO



IMAGENS ULTRASSONOGRÁFICAS LOBO DIREITO



SEGMENTAÇÃO VISTA PELA IMAGEM ULTRASSONOGRÁFICA



Obrigado!
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