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Diagnóstico de Lesões Benignas 

Mulher, 32 anos, assintomática, com nódulo 
hepático de 4,0 cm, indeterminado em 
exames radiológicos para adenoma ou HNF 
O que fazer? 
– 1) Observar com TAC/RNM anualmente 
– 2) Biópsia 
– 3) Encaminhar para ressecção laparoscópica 



Diagnóstico de Lesões Benignas 

Mulher, 32 anos, assintomática, com nódulo 
hepático de 4,0 cm, indeterminado em 
exames radiológicos para adenoma ou HNF 
O que fazer? 
– 1) Observar com TAC/RNM anualmente 
– 2) Biópsia 
– 3) Encaminhar para ressecção laparoscópica 
– 4) Conseguir uma melhor imagem / radiologista 

expert 



Lesões Hepáticas Benignas 

Cistos 
– Cistos simples 
– Cistoadenoma 
– Cistos infecciosos / hidatidose 
– Abscesso hepático 



Lesões Hepáticas Benignas 

Sólidos 
– Hemangioma 
– Adenoma 
– Hiperplasia Nodular Focal 
– Hamartoma 



Lesões Hepáticas Benignas 

Comuns, e > assintomático  
Diagnóstico incidental 
Função hepática normal 

POTENCIAL	  MALIGNO SANGRAMENTO	  
HNF NÃO NÃO
Hemangioma NÃO RARO
Cistos	  simples NÃO SIM
Adenoma SIM SIM



Melhora das Técnicas Anestésicas 
PVC baixa 
Isofluorano 

Melhora nas Técnicas de Cirurgia Hepática 
Laparoscopia 
Dissecção Ultrassônica 
Uso de técnicas de isquemia  

–  Precondicionamento, Pringle 

Melhora do controle de doenças com cirurgia 
Extensão dos limites de ressecção 

Ressecções Hepáticas 



Tratamento Cirúrgico? 

1980 – mortalidade de 9% 
1990 – mortalidade de 4% 
2000 – mortalidade de 1% 
Como iremos nos sentir com a 
mortalidade de uma mãe jovem, 
assintomática, com adenoma de 5 cm, 
submetida à hepatectomia? 

 



Indicações 

Laparoscópicas 
=  

Convencionais 



Indicações 

Quando indicamos por laparoscopia? 

Segmentos  
Acessíveis 

II, III, IVB, V E VI 



Mas a incisão é tão pequena!!! 



World review of laparoscopic liver 
resection-2,804 patients. 

127 publucações 
2.804 ressecçoes 
Indicações 
– Benignos = 50% 
– Malignos = 45% 
– Doador = 1,7% 
–  Indeterminado = 3,3% 

World review of laparoscopic liver resection-2,804 patients 
Geller DA et al, Ann Surg. 2009 Nov;250(5):831-41. 



Lesões Hepáticas Benignas 

Indicação Cirúrgica 
– Sintomáticos 
– Aumento de tamanho? 
– Suspeita de malignidade 
– História de sangramento 
– Adenoma  
– Cistoadenoma biliar 



Porque do Follow up? 
Imagens diagnosticam maioria dos tumores 
Lesões benignas pequenas (HNF, cistos, 
hemangiomas) não requerem tratamento 
Pequenos tumores primários podem ser 
seguidos com segurança 
– Baixo potencial de metástases 
– Crescimento lento 



Porque do Follow up? 
Lesão metastática não colorretal, é 
improvável de ser curado 
Ressecção, mesmo laparoscópica, podem 
ter complicações 



Follow up? 

Qual exame solicitar? 
– Contrastes / radiação 

Quanto tempo de seguimento? 
Quando intervir cirurgicamente? 
Paciente fará o seguimento? 



Follow up 

Lesões > que 4 cm 
– Novo exame 6 meses após o diagnóstico, e 

depois novamente com 1 ano 
– Estável por 3 anos → Provavelmente 

desnecessário mais seguimento  
– Aumento de tamanho 

 Suspeitar de malignidade 



Hemangioma 
Tumor hepático mais comum 
Incidência de 2 a 4% (até 20% em autópsia) 
> em mulheres 
Resulta de proliferação de células endoteliais 
Múltiplos em até 50% dos casos  
> 1-2 cm 
Hemangioma gigante > 5 cm  



Hemangioma 
> 85% assintomáticos 
Maior detecção devido melhora nas imagens 
e acesso a exames 



Hemangioma - Sintomas 
Compressão de estruturas adjacentes 
Trombose aguda 
Coagulopatia de consumo (Síndrome de 
Kasabach-Merritt  - hemangiomas gigantes).  
Ruptura espontânea ou traumática 
–  Muito raro 
–  Mortalidade de até 60%  



Hemangioma - Tratamento 
Não requer tratamento 
Biópsia: contraindicado 
Indicações 
–  Dor abdominal (+comum) 
–  Sangramento 

Hepatectomia 
Embolização 



Hiperplasia Nodular Focal 
Segundo tumor mais comum; 8% 
Mais comum (80%) em mulheres jovens  
30 a 40 anos 
Presença de células de Kupffer  
Maioria lesões solitárias (80-95%) 
> incidental e assintomático 
< 10% sintomas inespecíficos 

 



Hiperplasia Nodular Focal 
Complicação mais comum é compressão 
Sem transformação maligna 



HNF - Tratamento 
Não é necessário cirurgia 
Biópsia? 
–  Não é necessária 
–  Somente em dúvida diagnóstica 

Hepatectomia 
–  Sintomas Compressivos 
–  Suspeita de Malignidade 



Adenoma Hepatocelular 
Tumor benigno hepático mais importante  
Idiopático 
Mulheres jovens (90%) 
Uso de anabolizantes em homens 
Uso de ACHO  
4 casos por 100,000 
Múltiplos em 10 a 30% 



Mutação	  HNF1α Inflamatório Mutação	  β−catenina Não	  classificado
(esteatótico) (telangiectásico)

35-‐40% 50% 10-‐15% 5-‐10%

Pode	  sangrar Pode	  sangrar riso	  >	  de	  malignização
Raro	  malignizar Talvez	  mailiginizar Homens

Adenoma Hepatocelular - Classificação 



Adenoma Hepatocelular 
Complicações 
–  Sangramento 
–  Degeneração maligna 



Adenoma Hepatocelular - Tratamento 
Biópsia? 
–  Rotina? 
–  Talvez central, > 5,0 cm 
–  Algumas vezes diferenciação com HCC bem 

diferenciado é difícil 
–  Imunohistoquímica 



Adenoma Hepatocelular - Tratamento 
Ter um boa imagem e bom radiologista 
Individualizar o tratamento 
Laparoscopia é a primeira opção 
Utilização de métodos mais conservadores 
–  Ablação / Embolização 

DOENÇA REAL VS. POTENCIAL DOENÇA 



Adenoma Hepatocelular - Cirurgia 
> 5,0 cm 
Sangramento ou história de sangramento 
Beta catenina 
Homens 



Adenoma 



Adenoma 



Adenoma 



Adenoma 



Cistos Hepáticos 
5% a 15% da população  
Mais comum em mulheres 
Etiologia desconhecida 
Pode ter crescimento lento 
Assintomático 



Cistos Hepáticos 
Sintomáticos 
– Desconforto, dor, náusea  

Complicações 
–  Sangramento 
–  Ruptura para peritônio ou via biliar 
–  Infecção 
–  Compressão da via biliar ou vasos 
–  Torção 



Cisto Simples Hepático 

Sintomas 
– Sangramento 

 Dor súbita 
 Dor intensa 
 Aumento do cisto 
 Em poucos casos a dor é leve ou ausente 
 Ecografia:  

–  Ecos no interior – coágulos 
– Geralmente ecos móveis 

 



Cistos Hepáticos - Tratamento 
Aspiração 
– Pacientes sintomáticos 
– Controverso 

Rápida recorrência e baixa taxa de sucesso 
Pode ser utilizado como teste terapêutico 

Tratamento cirúrgico 
-  Sucesso em 90% 



Cistos Hepáticos - Cirurgia 
Indicação de Cirurgia 
– Suspeita de Malignidade 
– Cistos Complicados ou Sintomáticos 



Cisto Simples Hepático 

Destelhamento 
– Laparoscópico vs. Convencional  
– Baixa taxa de recorrência ~10% (0 a 14%) 
– Baixa taxa de morbidade (0 a 15%)  

Infecção, fístula biliar, abscesso abdominal, 
hematoma, ascite pelo dreno por alguns dias 

Ressecção Hepática 
– Suspeita da malignidade 



Lesões Císticas – Recomendações 

Tratamento cirúrgico 
– Cisto simples   → Destelhamento 
– Cistoadenoma   → Enucleação 
– Cistoadenocarcinoma  → Ressecção formal 
– Na cirurgia, inspecionar o cisto por dentro 

 Espessamento da parede, nódulos 
 Congelação 



Cistoadenoma Hepático 

Epidemiologia 
– Tumor cístico raro 
– < 5% dos cistos não parasitários 
– Adultos, mais em mulheres de meia idade (~ 

40 - 50 anos) 
– Transformação maligna ~ 15% 
– Anticoncepção e gravidez? 
– Patogênese desconhecida 



Cistoadenoma Hepático 

Sintomas 
– Desconforto, dor, anorexia, massa abdominal 

palpável, distensão 
– Sintomas por muitos anos 
– Assintomático 



Cistoadenoma Hepático 

Diagnóstico 
– Necessita de confirmação histológica 
– Geralmente é único (1,5 a 35 cm) 
– Comumente de grande tamanho (10 a 20 cm) 
– Pode ser difícil de diferenciar de cisto simples 

complicado ou de cistoadenocarcinoma 
– Exames sanguíneos normais 





Cistoadenoma Hepático 

Diagnóstico Diferencial 
– Cistoadenocarcinoma 
– Cisto hidático 

Frequentemente tem calcificações 
Sorologia positiva 

– Cisto simples 
Ausência de septações, projeções papilares 
Presença de líquido fluido seroso 
Parede quase imperceptível 



Cistoadenoma Hepático 

Tratamento 
– Ressecção 

Ressecção do cisto 
Hepatectomia 

–  Sempre na suspeita de cistoadenocarcinoma 

– Ressecção parcial 
Recorrência 90 a 100% 

– Aspiração 
Contra-indicado 



EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 



Serviço de Cirurgia Hepatobiliopancreática 


