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Resumo: As descrições das estruturas anatômicas abordam os achados mais comuns, 

sendo possível a presença de variações anatômicas entre os indivíduos. Nesse interim, 

variações anatômicas são pequenas modificações congênitas, as quais não ocasionam 

distúrbios ou prejuízos ao organismo. Nesse sentido, esse trabalho possui como objetivo 

identificar e analisar artigos científicos publicados nos últimos 5 anos, que discorram 

sobre as variações anatômicas do tronco celíaco e da artéria hepática. Trata-se de uma 

revisão integrativa, a qual possui como método a síntese de evidências, mediante a 

localização, análise e sumarização da literatura. Houve a aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, foram inclusos os artigos disponíveis nas bases de dados LILACS, 

SciELO, MEDLINE e PUBMED, publicados no período de 2013 a 2018, em português 

e inglês, referentes à anatomia humana e disponibilizados na íntegra; foram excluídos os 

artigos que não estavam relacionados à temática, duplicados, com período de publicação 

anterior ou posterior ao estabelecido, não disponíveis na totalidade, dissertações e teses 

de doutorado. Somente 11 artigos compreendiam aos critérios de inclusão. O padrão 

anatômico normal do tronco celíaco foi o que obteve preponderância, descrito em 

63,6% dos estudos. Dentre as variações, a bifurcação do tronco celíaco obteve 

prevalência, presente em 36,3%. O padrão anatômico da artéria hepática foi descrito 

como normal em 54,5% das análises, e dentre as variações anatômicas mais recorrentes, 

destacou-se a artéria hepática direita originando da artéria mesentérica superior com 

54,5%. As variações anatômicas do tronco celíaco e da artéria hepática são recorrentes 

em grande parte da população. 
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ANATOMIC VARIATIONS OF THE CELIAC TRUNK AND HEPATIC 

ARTERY PREVALENT IN THE LAST 5 YEARS 

 

Abstract: Descriptions of anatomical structures address the most common findings, and 

the presence of anatomical variations among individuals is possible. In the meantime, 

anatomical variations are small congenital modifications, which do not cause 

disturbances or damage to the organism. In this sense, this paper aims to identify and 

analyze scientific articles published in the last 5 years, which discuss the anatomical 

variations of the celiac trunk and hepatic artery. This is an integrative review, which has 

as a method the synthesis of evidence, by reviewing, locating, analyzing and 

summarizing the literature. Inclusion and exclusion criteria were applied, including 

articles available in the LILACS, SciELO, MEDLINE and PUBMED databases, 

published from 2013 to 2018, in Portuguese and English, referring to the human 

anatomy and made available in full; We excluded articles that were not related to the 

theme, duplicated, with publication period before or after the established, not available 

in full, dissertations and doctoral theses. Only 11 articles met the inclusion criteria. The 

normal anatomical pattern of the celiac trunk was the one that obtained the highest 

preponderance, described in 63.6% of the studies. Among the variations, celiac trunk 

bifurcation was prevalent, present in 36.3%. The anatomical pattern of the hepatic artery 

was described as normal in 54.5% of the analyzes, and among the most recurrent 

anatomical variations, the right hepatic artery originating from the superior mesenteric 

artery stood out with 54.5%. Anatomical variations of the celiac trunk and hepatic artery 

are recurrent in most of the population. 

 

Keywords: anatomical variation, celiac trunk, hepatic artery. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As descrições das estruturas anatômicas abordam os achados mais comuns, 

sendo possível a presença de variações anatômicas entre os indivíduos. Nesse sentido, 

variações anatômicas são pequenas modificações congênitas que se apresentam nos 

mais variados sistemas orgânicos, as quais não ocasionam distúrbios ou prejuízos ao 

organismo (RUIZ et al., 2017).  

Dentre as variações anatômicas mais prevalentes, destacam-se as dos vasos 

sanguíneos, uma vez que alterações oriundas do período embriológico podem gerar 

duplicidade dos vasos, agenesia ou mudanças no trajeto anatômico percorrido por 

artérias e veias, com o surgimento de novos vasos. No mais, malformações no 

desenvolvimento dos arcos aórticos também podem propiciar remanejamentos no 

padrão habitual (RUIZ et al., 2017). Dessa forma, esse trabalho possui como objetivo 
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identificar e analisar, por meio de uma revisão integrativa, artigos científicos publicados 

nos últimos 5 anos, que discorram sobre as variações anatômicas do tronco celíaco e da 

artéria hepática. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Trata-se de uma revisão sistemática, observacional e retrospectiva, a qual possui como 

método a síntese de evidências, mediante a revisão, localização, análise e sumarização da 

literatura (BRASIL, 2012). 

A pesquisa foi desenvolvida em 3 etapas principais: definição do tema, seleção da 

pergunta norteadora e busca bibliográfica, através da utilização dos Descritores em Ciência da 

Saúde: variação anatômica; tronco celíaco e artéria hepática.  A posteriori, houve a aplicação 

dos critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos os artigos disponíveis nas bases de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE) e National Library of Medicine (PubMed), publicados no período de 2013 a 2018, 

nos idiomas português e inglês, referentes à anatomia humana e disponibilizados na íntegra. 

Foram excluídos os artigos que não estavam relacionados à temática, duplicados nas 

demais bases de dados pesquisadas período de publicação anterior ou posterior ao estabelecido, 

idioma diferindo dos determinados, não disponíveis na totalidade, dissertações e teses de 

doutorado.  

Posteriormente, ocorreu a seleção do número amostral, realizado através da 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Após, a síntese dos artigos, mediante a 

análise dos conteúdos abordados e interpretação e discussão dos resultados.  

  Para a organização, comparação, análise e interpretação dos dados extraídos, 

foram utilizadas planilhas do programa Microsoft Excel®, as quais foram utilizadas 

como representações em quadros e tabelas. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, foram detectados 123 artigos, após aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, somente 11 artigos foram inclusos para análise (Tabela 1). 
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Tabela 1: Busca e seleção dos artigos nas bases de dados LILACS, SciELO, PUBMED 

e MEDLINE, de acordo com os critérios de inclusão determinados. 

 

        O Quadro 1 aborda as principais características dos artigos analisados e 

utilizados para a discussão, estratificados por título/ano, método/amostra e os principais 

resultados. 

Nesse sentido, dentre os resultados relevantes, o padrão anatômico normal do 

tronco celíaco obteve preponderância em 63,6% dos estudos (BRASIL et al., 2018), 

(NATSIS et al., 2017), (NETO et al., 2015), (NETO et al., 2016), (SANTOS et al., 

2018), (ZAGYAPAN et al., 2014).  

A bifurcação do tronco celíaco destacou-se como a variação anatômica mais 

recorrente, presente em 36,3% dos artigos selecionados (BRASIL et al., 2018), (NETO 

et al., 2016), (SANTOS et al., 2018), (YE et al., 2017). Dentre estes, o tronco 

hepatoesplênico foi o mais preponderante, com 36,3%. Ademais, a ausência do tronco 

celíaco foi descrita em 27,2% dos estudos incluídos (BADAGABETTU et al., 2016), 

(NOUSSIOS et al., 2017), (SANTOS et al., 2018).  

Outrossim, o padrão anatômico da artéria hepática foi descrito como normal em 

54,5% das análises (BRASIL, et al., 2018), (NETO et al., 2015), (NETO et al., 2016) 

(NOUSSIOS et al., 2017), (SEBBEN et al., 2013), (ZAGYAPAN et al., 2014). Dentre 

as variações anatômicas mais recorrentes do sistema arterial hepático, evidenciou-se a 

artéria hepática direita originando da artéria mesentérica superior, em 54,5% das 

literaturas (BRASIL et al., 2018), (NETO et al., 2015), (NOUSSIOS et al., 2017), 

(SEBBEN et al., 2013), (YE et al., 2017), (ZAGYAPAN et al., 2014). 

ARTIGOS LILACS SciELO PUBMED MEDLINE TOTAL 

Artigos encontrados 11 7 48 57 123 

Após utilização dos filtros 6 4 15 22 47 

Sem relação com a temática 1 0 7 7 15 

Artigos repetidos 0 4 1 6 11 

Teses de doutorado 0 0 0 0 0 

Artigos não disponíveis na íntegra 0 0 4 6 10 

Total selecionado 5 0 3 3 11 
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Legenda: *, artigos que abordam o Tronco Celíaco e a Artéria Hepática. TC, 

Tronco Celíaco. AH, Artéria Hepática. 

 

4. CONCLUSÕES 

As variações anatômicas do tronco celíaco e da artéria hepática são recorrentes 

em grande parte da população. Diante disso, faz se fundamental a difusão do 

Quadro 1: Sumarização dos artigos analisados na revisão sistemática. 

 

Título/Ano 

 

Método/Amostra 

 

Principais resultados 
Variações anatômicas do 

tronco celíaco: uma revisão 

sistemática. /  

 

Revisão Sistemática 

TC: O padrão anatômico normal foi o mais prevalente na maioria dos 

trabalhos (75,0%). O Tronco Celíaco (TC) foi ausente em 41,7% dos 

achados. A variação anatômica mais prevalente foi a presença do TC 

com bifurcação (66,7%).  

*Estudo angiotomográfico das 

variações do tronco celíaco e 

da artéria hepática em 100 

pacientes. / 

Tomografia 

Computadorizada/ 100 

pacientes 

TC: O padrão anatômico normal apresentou prevalência de 82%. Dentre 

as variações, destacou-se o tronco hepatoesplênico em 47% dos 

pacientes. 

AH:  O padrão anatômico normal apresentou prevalência de 43%. 

Principal variação, a artéria hepática direita originando-se da artéria 

mesentérica superior em 10% dos pacientes. 

*Ausência de tronco celíaco e 

trifurcação da artéria hepática 

comum: relato de caso. /  

 

Dissecação cadavérica 

/ Única 

TC: Ausência do tronco celíaco. 

AH: Trifurcação da artéria hepática comum em artéria hepática direita, 

artéria hepática esquerda e artéria gastroduodenal.  

Variações da artéria hepática: 

estudo anatômico em 

cadáveres. /  

Dissecação cadavérica 

/ 30 cadáveres 

AH: A variação da artéria hepática direita originando-se da artéria 

mesentérica superior apresentou prevalência, presente em 10% dos 

casos. 

*Variações anatômicas do 

tronco celíaco e sistema arterial 

hepático: uma análise pela 

angiotomografia 

multidetectores. /  

 

Tomografia 

Computadorizada / 60 

pacientes 

TC: Não sofreu variações em 90% dos casos. 

AH: Variou em 21,7%, sendo a maior predominância na localização 

anômala da artéria hepática direita, em cinco casos (8,5%), três deles 

provenientes da artéria mesentérica superior (5,1%). 

*Angiotomografia 

multidetectores do tronco 

celíaco e sistema 

arterial hepático: anatomia 

normal e suas principais 

variantes. /  

 

Tomografia 

Computadorizada / 

Indefinida 

TC: Não sofreu variação em 89,1% dos casos. A variação mais comum 

foi o tronco hepatoesplênico, 3% dos casos. 

AH: Em 17-18% dos casos ocorreu a relocalização da artéria hepática 

direita ou artéria hepática direita acessória. 

*Anatomic variations of the 

celiac trunk and hepatic arterial 

system 

with digital subtraction 

angiography / 

 

Tomografia 

Computadorizada / 152 

pacientes 

TC: De 152 pacientes, 62.5% apresentavam a anatomia normal. 

AH: Variação predominante da artéria hepática direita surgindo da 

artéria mesentérica superior em 17.8% dos casos. 

A rare variation of celiac trunk 

and hepatic artery 

complicating 

pancreaticoduodenectomy: 

a case report and literature 

review. 

 

Tomografia 

Computadorizada / 

Única 

 TC: Formação do tronco esplenogástrico. 

AH: A artéria hepática comum emergiu da artéria mesentérica superior.  

The Main Anatomic Variations 

of the Hepatic Artery and Their 

Importance in Surgical 

Practice: Review of the 

Literature.  

 

Revisão Sistemática  

AH: A ausência de variações, foi relata em 81% dos pacientes. Por sua 

vez, a variação mais recorrente dentre os pesquisados foi a artéria 

hepática direita surgindo da artéria mesentérica superior, em 3.7% dos 

casos. 
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conhecimento das variações anatômicas mais prevalentes, uma vez que permitirão um 

melhor preparo técnico operatório, culminando em maiores percentuais de êxito em 

procedimentos endovasculares, cirurgias na região abdominal e transplantes hepáticos, 

evitando, assim, a ocorrência de iatrogenias.  
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