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CIRURGIA HEPÁTICA 
 
 
 
HISTÓRICO 

 

 

 Considera-se que a cirurgia hepática começou após o advento da anestesia e da 

anti-sepsia. No entanto, muito antes disso, diversos autores já relatavam suas 

experiências com ressecções do fígado. As primeiras descrições de “cirurgias hepáticas” 

consistiam no relato de avulsões parciais ou totais de porções do fígado após lesões 

traumáticas do abdome. O relato de Elliot (1897) exemplifica muito dos temores dos 

cirurgiões da época: “O fígado (...) é tão friável, tão cheio de vasos e tão evidentemente 

impossível de ser suturado que parece ser improvável o manejo bem sucedido de 

grandes lesões de seu parênquima”. 

 O medo do sangramento parecia estar resolvido quando Pringle (1908) 

descreveu um método de compressão temporária do pedículo durante a ressecção 

hepática. Entretanto, todos os oitos pacientes nos quais essa técnica foi utilizada, 

morreram durante ou logo após a cirurgia. O insucesso inicial motivou Pringle a realizar 

a técnica em animais e ma is tarde relatar sua aplicação bem sucedida em um paciente, 

evidenciando o valor do treinamento experimental precedendo a aplicação clínica. A 

“manobra de Pringle” é utilizada amplamente por cirurgiões hepáticos.  

  Ainda na fase pré-anestésica, estudos anatômicos detalhados, incluindo o estudo 

da arquitetura intra-hepática, foram realizados por Rex (1888) e cerca de dez anos mais 

tarde por Cantlie (1897). Esses estudos estabeleceram a estrutura lobar e segmentar do 

fígado, assim como a bainha de Glisson, que envelopa as estruturas que entram ou saem 

do fígado pela porta hepatis. Os trabalhos de Cantlie e Rex distinguiram-se do 

conhecimento vigente na época por dividir o fígado em duas massas de tamanho 

semelhante, utilizando como divisória a linha que passa obliquamente da fossa vesicular 

ao sulco da veia cava inferior, acompanhando a veia hepática média (linha de Cantlie) 

(Figura 1). No entanto, diversos outros cirurgiões continuavam a considerar os lobos 

direito e esquerdo separados pelo ligamento falciforme.  

 

 

 

 



A CIRURGIA HEPÁTICA NO SÉCULO XX 

 

 Wendell, em 1911, foi o primeiro e aceitar clinicamente a descrição de Cantlie e 

realizar a primeira hepatectomia direita, utilizando a ligadura de estruturas hilares, no 

entanto, a aceitação universal da anatomia segmentar hepática só aconteceu a partir de 

1957 com os trabalhos de Claude Couinaud. Ele tornou a anatomia segmentar hepática 

clinicamente aplicável através da numeração dos segmentos de I a VIII (Couinaud, 

1957). 

Esse contínuo progresso científico e a experiência da II Guerra Mundial fizeram 

com que Jean Louis Lortat-Jacob (1952), um ex-cirurgião de guerra, na época lotado no 

hospital Brousse de Paris, realizasse a primeira ressecção hepática anatômica com 

controle vascular prévio. Esse relato chamou muita atenção na comunidade cirúrgica na 

época e seus efeitos foram potencializados pelo relato do cirurgião americano J. K. 

Quattlebaum (1953), que havia realizado uma lobectomia direita quatro meses após 

Lortat-Jacob. No Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 14 meses após Jacob e 10 

meses após Quattlebaum, George T. Pack também realizou uma hepatectomia direita e 

foi o primeiro a descrever e documentar a regeneração do fígado humano após esse 

procedimento. 

 

ANATOMIA CIRÚRGICA DO FÍGADO 

 

O fígado é dividido pela fissura umbilical e pelo ligamento falciforme em dois 

lobos: o lobo direito, o maior, e o lobo esquerdo. Na superfície inferior do lobo direito 

está a fissura hilar transversa, que constitui o limite posterior desse lobo. A porção do 

lobo direito localizada anteriormente a essa fissura é chamada de lobo quadrado, 

limitado à esquerda pela fissura umbilical e a direita pela fossa vesicular. Posterior a 

fissura hilar transversa, está o lobo caudado ou de Spieghel. O fígado é, portanto, 

grosseiramente dividido em dois lobos principais e dois acessórios que são bem 

individualizados por fissuras bem definidas (fissura umbilical e hilar transversa). Esses 

são os conceitos básicos da anatomia morfológica do fígado (Figuras 1A e B).  

 O entendimento da anatomia funcional do fígado iniciou-se a partir dos trabalhos 

de Cantlie (1897), MacIndoe & Counseller (1927), Hjortsjö (1951), Goldsmith & 

Woodburne (1957) e finalmente Couinaud, em 1957. Essa revolução do entendimento 

anatômico clássico do fígado, que possibilitou o surgimento da anatomia hepática 

cirúrgica, consolidou-se em 1957 quando Couinaud demonstrou que a segmentação 



hepática baseia-se na distribuição intraparenquimatosa da artéria hepática, ducto biliar e 

veia porta (tríade porta). A somação dessa segmentação dos pedículos portais e a 

localização das veias hepáticas é o fundamento anatômico que hoje norteia as 

ressecções regradas do fígado. 

  Para a anatomia funcional, não mais o ligamento falciforme, mas sim a cisura 

porta principal, uma linha imaginária que se estende do ponto médio da fossa vesicular 

até a margem esquerda da veia cava supra-hepática (linha de Cantlie), determina a 

divisão do fígado em lobos direito e esquerdo (Figura 1A). A cisura portal principal 

corresponde ao trajeto da veia hepática média. A veia hepática direita divide o setor 

medial (ou anterior) do lateral (ou posterior) do lobo direito, que por sua vez são 

constituídos pelos segmentos 5 e 8 e 6 e 7 respectivamente. A linha que divide esses 

setores e corresponde ao curso da veia hepática direita é chamada de cisura portal 

direita. A veia hepática esquerda, o correspondente da cisura portal esquerda, subdivide-

se em dois ramos. O menor desses ramos drena o setor posterior (segmento 2), enquanto 

o maior direciona-se ao setor anterior, cons tituído pelos segmentos 3 e 4. A fissura 

umbilical, na superfície externa do fígado ajuda a reconhecer os limites entre os dois 

segmentos do setor anterior, enquanto a cisura portal esquerda marca a transição entre 

os setores anterior e posterior do lobo esquerdo. Atrás da veia porta e do segmento 4 do 

lobo esquerdo, localiza-se o segmento 1, que recebe uma pequena tributária da veia 

porta e corresponde, na anatomia clássica, ao lobo caudado ou de Spieghel (Figuras 2 e 

3). Essa descrição, feita por Couinaud (1957), que apresenta o fígado dividido em duas 

partes e composto na sua totalidade por oito segmentos é aceita universalmente (Figuras 

2 e 3).   

A utilidade cirúrgica dessa segmentação deriva do fato de que as estruturas da 

tríade porta, na sua entrada e trajetória no parênquima hepático, estão envoltas por uma 

extensão da cápsula hepática que permite o isolamento do pedículo como um todo. Essa 

peculiaridade anatômica já havia sido demonstrada por Johannis Walaeus em 1640, dois 

anos antes da descrição da cápsula conjuntiva do fígado por Glisson. A ausência desse 

envoltório na porção extra-hepática leva a necessidade da dissecção individualizada das 

estruturas do pedículo, uma tarefa custosa, dificultada pela presença de alterações 

anatômicas frequentes nessa área. Já na dissecção intra-hepática, possibilitada pela 

presença da bainha conjuntiva resistente, o pedículo é isolado como um todo e seu 

pinçamento intra-operatório podem ser realizados. Essa manobra pinçamento auxilia a 

delimitar a área de ressecção, através da mudança de coloração do fígado. 

 



 

 
 
Figura 1: 
 

A. Visão frontal do fígado isolado de cadáver. As linhas divisórias do parênquima hepático 
são vistas de acordo com os conceitos morfológico e funcional do fígado. A linha amarela 
corresponde à linha de inserção dos ligamentos falciforme e redondo, reparos utilizados na 
divisão morfológica do fígado em lobos direito e esquerdo. As linhas branca, azul e 
vermelha correspondem ao trajeto intra-hepático das veias hepáticas direita, média e 
esquerda respectivamente e constituem a base da divisão funcional do fígado. A linha azul 



também corresponde à cisura porta principal ou linha de Cantlie. Essa linha estende-se do 
ponto médio da fossa vesicular até a margem esquerda da veia cava supra-hepática e 
determina a divisão funcional do fígado em lobos direito e esquerdo. A linha branca 
corresponde também à cisura portal direita que separa os segmentos 5 e 8 dos segmentos 6 
e 7 do fígado direito. A linha vermelha corresponde também à cisura portal esquerda que 
separa os segmentos 2 dos segmentos 3 e 4 do fígado esquerdo.  

 
B. Face visceral do fígado. Na anatomia morfológica do fígado, a fissura umbilical e hilar 

transversa separam os lobos principais direito e esquerdo, dos lobos acessórios, quadrado e 
caudado (de Spieghel).  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Figura 2: Diagramas bi (A e B) e tridimensionais (A1, A2, B1, B2) da segmentação hepática 
funcional descrita por Couinaud. O fígado é dividido em 8 unidades funcionais independentes, cada 
uma com o seu pedículo portal (veia porta, artéria hepática e ducto biliar). A cisura portal 
principal ou linha de Cantlie estende-se do ponto médio da fossa vesicular na face ventral do fígado 
(A) até a margem esquerda da veia cava supra-hepática na face dorsal (B) e separa os segmentos 5, 
6, 7 e 8 do fígado direito dos segmentos  2, 3 e 4 que formam o  fígado esquerdo. A cisura portal 
direita separa os segmentos 5 e 8 (lobo medial ou anterior) dos segmentos 6 e 7 (lobo lateral ou 
posterior) do fígado direito. A cisura porta esquerda separa os segmentos 2 (lobo posterior) dos 
segmentos 3 e 4 (lobo anterior) do fígado esquerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 3: Molde de corrosão hepático indicando os principais ramos portais segmentares  (Sg 2-8) e 
as veias hepáticas. 
A – Veia hepática direita, B – Veia hepática média e C – Veia Hepática esquerda 
 
 
 
RESSECÇÕES HEPÁTICAS – NOMENCLATURA IHPBA BRISBANE 2000 
 
 Essa nomenclatura foi introduzida para oferecer uma terminologia universal que 

possa substituir uma série de nomenclaturas confusas e inapropriadas. Foi inicialmente 

formulada durante o congresso da International Hepatopancreaticobiliary Association 



em Brisbane na Austrália em 2000. Essa terminologia vem ganhando rapidamente 

grande aceitação, inclusive, foi adotada na última edição do livro Gray de anatomia. 

 Inicialmente os segmentos são representados de maneira simplificada com a 

sigla Sg 1-9 (ex: segmento 2 seria então Sg2). Os números arábicos foram utilizados 

devido a não utilização dos algarismos romanos nos países do oriente. Quando o 

segmento 1 for ressecado como parte de um procedimento, deve-se relatar assim: 

hepatectomia direita com ressecção do segmento 1 ou hepatectomia direita extendida ao 

segmento 1. A terminologia também permite chamá-lo de lobo caudado ou Sg1,9. A 

nomenclatura funciona conforme a tabela abaixo: 

 
Termo Anatômico Segmentos Termo Cirúrgico 

 
Hemi-fígado direito ou 
fígado direito 

Sg 5-8 (±Sg1) Hepatectomia direita ou hemihepatectomia 
direita 

Hemi-fígado esquerdo 
ou fígado esquerdo 

Sg 2-4 (±Sg1) Hepatectomia esquerda ou hemihepatectomia 
esquerda 

Setor anterior direito Sg 5,8 Setorectomia anterior direita 
Setor posterior direito Sg 6,7 Setorectomia posterior direita 
Setor medial esquerdo Sg 4 Setorectomia medial esquerda ou ressecção 

do segmento 4 ou segmentectomia do 4 
Setor lateral direito Sg 2,3 Setorectomia lateral esquerda ou 

bisegmentectomia 2,3 
Segmentos 1-9 Sg 1-9 Segmentectomia 
2 segmentos contíguos - Bisegmentectomia 

 Sg 4-8 (±Sg1) Trisegmentectomia direita (preferível) ou 
hepatectomia direita extendida 

 Sg 2,3,4,5,8 
(±Sg1) 

Trisegmentectomia esquerda ou 
hepatectomia esquerda extendida 

   
 
FISIOLOGIA HEPÁTICA 
 
 O fígado é o maior orgão do corpo humano representando 2,5 a 4,5% da massa 

corporal total com um peso médio de 1500g. A cada minuto passa pelo fígado um 

volume cinco vezes maior que a volemia do indivíduo. Recebe um suprimento 

sanguíneo duplo: cerca de 20% do seu fluxo é rico em O² e provêm da artéria hepática, 

enquanto o restante 80% é rico em nutrientes e provêm da veia porta e do intestino. Essa 

particularidade permite ao fígado controlar as substâncias que são absorvidas em todo o 

intestino e determinar quais delas vão circular sistemicamente. 

 



  Os hepatócitos são as principais células do fígado constituindo cerca de 2/3 da 

sua massa. Entre eles, encontramos os capilarers sinusoides, revestidos por células 

endoteliais fenestradas e descontínuas, que demarcam o espaço de Disse. Desse espaço 

se projetam abundantes microvilosidades da membrana basolateral do hepatócito que 

está assim em contato com o sangue arteria l e venoso portal. A membrana apical dos 

hepatócitos é responsável pela formação dos canalículos biliares através da formação de 

sulcos entre hepatócitos adjacentes. Estes canalículos biliares que se fundem para 

formarem dutos biliares (ou canais de Hering) e depois no nível dos ductos biliares, já 

revestidos por células epiteliais ou colangiócitos, permitem a excreção de bile. O fígado 

ainda alberga a maior massa de células fagocitárias do corpo (células de Kupffer). 

 

 Entre as principais funções metabólicas do fígado, destacam-se: 

1 - Metabolismo, conjugação e excreção de diversos compostos 

2 - Metabolismo e síntese proteica: O fígado sintetiza as principais proteínas 

plasmáticas. Por exemplo, a albumina, fatores da coagulação e fibrinolíticos, 

fibrinogênio, diversos fatores de crescimento, globulinas e lipoproteínas. 

3 - Regulação do metabolismo de nutrientes 

4 - Metabolismo lipídico: Síntese, reciclagem e eliminação do colesterol. Determina a 

distribuição do mesmo em HDL, LDL e VLDL. Regula o hemeostase do colesterol. 

5 - Armazenamento: Vitaminas A, D, E K. Vitamina B12, ferro e ácido fólico. Essa 

função é exercida pelas células de Ito. 

6 - Síntese, eliminação e metabolização (ciclo entero-hepático) da bile. 

 

 

Avaliação Laboratorial do Fígado 

 

Transaminases: As transaminases são marcadores sensíveis da agressão hepática aguda. 

São elas a AST (aspartato aminotransferase) e a ALT (alanina aminotransferase). A 

ALT  existe primariamente no fígado.  Já a AST pode ser encontrada em outros tecidos 

como o coração, músculo esquelético, rins, cérebro, pâncreas. Então, quando temos uma 

lesão hepática há refluxo de ambas as enzimas para o plasma com elevação dos níveis 

de ambas as enzimas, sendo que a ALT tende a se elevar mais que a AST se a lesão for 

unicamente hepática.  



Fosfatase alcalina (FA) e a GGT (gama glutamil transpeptidase): São enzimas 

canaliculares que se elevam na presença de impedimento ao fluxo biliar (colestase). 

Essas enzimas refluem para o plasma na obstrução biliar. 

 

Bilirrubinas: existe a forma conjugada (bilirrubina direta) e a não-conjugada (indireta). 

Raramente uma doença hepática se expressa por aumento da forma indireta, 

frequentemente esse aumento reflete uma doença hemolítica com aumento da 

degradação da hemoglobina e sobrecarga a conjugação realizada pelo fígado. Algumas 

doenças hepáticas hereditárias (defeito na conjugação) podem cursar com aumento da 

fração indireta (doença de Gilbert). Em contraste, um aumento da fração conjugada da 

bilirrubina indica quase sempre uma lesão hepática ou biliar. Isto acontece porque a 

etapa limitante no metabolismo hepático da bilirrubina, e, portanto o mais 

comprometido quando há uma lesão hepática, não é a captação nem a conjugação, mas 

sim a excreção canalicular da bilirrubina. Como apenas a bilirrubina conjugada aparece 

na urina a presença de bilirrubinúria é quase sempre indicativa de doença hepática. 

Albumina – Sintetizada exclusivamente pelo fígado, é o principal marcador da doença 

hepática crônica. Não é um bom marcador para doença aguda, pois sua meia-vida é de 

15-20 dias. 

 

 
ABSCESSO HEPÁTICO 
 

O abscesso hepático é uma condição grave que apesar da redução considerável 

em sua morbimortalidade, ainda representa um quadro clínico que coloca em risco a 

vida do paciente. 

Essencialmente há 3 tipos de abscessos hepáticos: 

- Piogênico (cerca de 80% dos casos); 

- Amebiano (10-15% dos casos); 

- Fúngico (5-10% dos casos) 

 

Abscesso Hepático Piogênico 

 

São os abscessos causados por bactérias. Esse tipo de abscesso é solitário, 

usualmente no lobo direito ou, na forma de múltiplos abscessos disseminados em ambos 

os lobos. 

 



O abscesso hepático piogênico é uma doença secundária e o foco primário pode 

ser identificado na (1,2): 

 . Via biliar (30-40%) 

 . Criptogênica (20-30%)   

 . Hematogênica (10-15%) 

 . Trauma (5-10%) 

 . Contiguidade (2-5%) 

 

A bacteriologia do abscesso hepático piogênico é, em sua maioria, de etiologia 

mista, envolvendo uma grande variedade de bactérias aeróbias e anaeróbias. A bactéria 

isolada depende da etiologia do abscesso. Quando o agente etiológico apresenta-se no 

abdome predomina bactérias gram-negativas e, quando a etiologia é extra-abdominal 

predomina as bactérias gram-positivas. Nos casos secundários à infecção do trato biliar 

a Escherichia coli é o principal microrganismo isolado. Nas infecções originárias de 

bacteremias sistêmicas, os cocos gram-positivos aparecem em maior freqüência. As 

principais bactérias isoladas foram: 

 . Streptococcus sp   37% 

 . Escherichia coli   33% 

 . Bacteroides sp   24% 

 . Klebisiella pneumonie  18% 

 . Microaerophilic streptococci 12% 

 

Os abscessos hepáticos piogênicos podem ser múltiplos ou únicos. O abscesso 

único apresenta uma incidência de cerca de 71% e uma mortalidade de 13%. 

Usualmente se localiza no lobo direito do fígado. Os abscessos múltiplos apresentam 

uma incidência de 29% e uma mortalidade de 22%. Sua localização é disseminada pelos 

dois lobos.  

O quadro clínico clássico do abscesso hepático piogênico é composto por febre, 

dor abdominal e hepatomegalia. As tabelas abaixo representam os principais dados 

clínicos: 

  

Tabela 1: Sintomas  
Sintoma Seeto,96 

% 
Huang,96 

% 
Chou, 97 

% 
Sanchez,99 

% 
Barakate,99 

% 
Liew,2000 

% 
febre 79 89-92 66-78 85 62 85 

calafrio 60 49-52 66-78 - 25 - 



dor abdominal 55 55-74 44-57 67 55 63 

náusea/vômito 30-37 - - 35 25-30 49 

perda de peso 28 43-51 - - 20 - 

 
 
Tabela 2: Exame físico 

Sinal Seeto,96 
% 

Huang,96 
% 

Chou,97 
% 

Sanchez,99 
% 

Barakate,99 
% 

Liew,2000 
% 

dor em 
hipocôndrio  

43 55-65 50 - 20 - 

hepatomegalia 28 35-48 - 20 20 4 

alterações 
pulmonares 

28 - - 8 - - 

icterícia 22 50-54 20-32 8 27 25 

ascite 4 - - - - 1 

sepse 3 - 16-20 12 - 1 

 
 
Tabela 3: Alterações laboratoriais  

Parâmetro Seeto,96 
% 

Huang,96 
% 

Sanchez,99 
% 

Barakate,99 
% 

Liew,2000 
% 

leucocitose 64 75-88 65 60 78 

anemia 75 69-77 58 14 19 

plaquetopenia 20 - 21 - 3 

AP baixo 33 52-62 - - 3 

F alc alta 80-96 70-90 29 47 66 

gama-GT alta - - 38 66 55 

ALT alta 57 67-82 27 - 53 

BT alta 13 49-68 15 28 33 

alb baixa  66 62-71 68 42 5 

 
Exames de imagen são fundamentais no manuseio deste tipo de infecção, não só 

na confirmação diagnóstica como também no tratamento. O exame de escolha é a 

tomografia computadorizada que tem uma sensibilidade de 92-95% (5-9). A ultra-

sonografia pela sua facilidade de realização também pode ser muito útil. A sensibilidade 

da ultra-sonografia é de 81-85% . 

O tratamento do abscesso hepático é uma combinação de medidas de suporte 

(controle hidroeletrolítico e nutricional), antibioticoterapia e drenagem dos abscessos. 

 



A antibioticoterapia deve ser orientada de acordo com a etiologia do abscesso e 

mantido por períodos de no mínimo 3 semanas após a drenagem. Antibioticoterapia 

isolada apresenta mortalidade maior. É fundamental a coleta de material para realização 

de cultura e antibiograma. 

A drenagem deve ser instituída o mais precocemente possível em todos os 

pacientes, exceto nos abscessos múltiplos e pequenos. A drenagem pode ser percutânea 

(método de escolha) ou cirúrgica. O fundamental é que se realize uma drenagem efetiva 

do abscesso. 

 

Prognóstico:  

Abscesso único – drenagem + antibioticoterapia – mortalidade 6% - recorrência 7% 

Abscessos múltiplos – antibioticoterapia isolada – mortalidade 25% - recorrência 10% 

Abscesso múltiplos – drenagem + antibioticoterapia – mortaliade 13% - recorrência 9% 

 

 

Abscesso Hepático Amebiano  

 

- Este tipo de abscesso é causado pela Entamoeba histolytica. A infecção pela 

Entamoeba histolytica acomete cerca de 10% da população mundial e em cerca de 50% 

das populações tropicais. 

- Ocorre tipicamente em homens (9:1) e devem ser investigados com alterações 

imunológicas. 

- O abscesso amebiano pode ser único em 78%, raramente ocorre em fígados cirróticos 

e em 10-30% dos casos ocorrem em associação com bactérias (estafilococcus, 

estreptococcus e E. coli). 

- O quadro clínico é típico de um processo infeccioso. Os principais sinais e sintomas 

são: febre (75%), dor abdominal (90%), história de diarreia (50%) e hepatotomegalia 

dolorosa. 

- 20% dos pacientes apresentam Entamoeba hystolitica nas fezes. Os testes sorológicos 

são bastante sensíveis chegando a quase 100% de positividade. 

- Excetuando-se as rupturas e as infecções mistas o tratamento do abscesso amebiano é 

clínico com agentes amebicidas (metronidazol 750 mg VO de 8-8 horas). Nesses casos 

a mortalidade é de 5% e o índice de recorrência de 10%. Caso na haja melhora em 48 

horas, ou haja suspeita de ruptura ou erosão, ou ainda dor abdominal intensa ela 



distensão da cápsula hepática, a drenagem percutânea ou cirúrgica deve ser considerada. 

Nesses casos, a mortalidade é de 17% e o índice de recorrência de < 5%.  

- Lembrar que corticosteroides podem reativar a amebíase latente ou assintomática. Em  

pacientes de grupo de risco a sua utilização deve ser precedida de uma investigação 

laboratorial e sorológica. 

 

Abscesso Hepático Fúngico 

 

- Os abscessos fúngicos são em sua grande maioria, associados à bactérias, mas podem 

se apresentar puros. 

- Sua incidência aumentou nas populações de pacientes imunodeprimidos e em 

pacientes com próteses e drenos biliares de longa duração. 

- O tratamento deve constar de antimicóticos e drenagem efetiva do abscesso 

(percutânea ou cirúrgica). 

Com o uso mais frequente da ultra-sonografia e da tomografia computadorizada 

do abdome, os cistos hepáticos têm sido detectados incidentalmente em 2,5-5 % da 

população. Somente aproximadamente 16% destes cistos são sintomáticos. Esses cistos 

hepáticos são relativamente comuns, com uma prevalência de 4-7%, com um aumento 

com a idade. Uma vez que cistos hepáticos sao detectados, os seguintes diagnósticos 

devem ser considerados (Tabela 4). 

 
Tabela 4: Classificação dos cistos  hepáticos de acordo com a etiologia.   

 (Wellwood et al). 
_________________________________________________________ 
Congênito 
 Ductal (dilatação dos ductos intra-hepáticos) 
 Parenquimatoso (policístico ou solitário) 
Adquirido 
 Neoplásico 
       Cisto dermoide 
       Cistoadenoma 
       Cistoadenocarcinoma 
 Inflamatório  
    Doença hidática 
    Retenção por obstrução do ducto biliar 
 Traumático 
_________________________________________________________ 

 
  
 
 
 
 



CISTOS CONGÊNITOS NÃO PARASITÁRIOS 
 
 O desenvolvimento de cisto congênito não parasitário hepático e renal está 

provavelmente relacionado ao cromossoma 16. Essas doenças presumivelmente 

representam uma única entidade genética autossômica dominante. A ocorrência mais 

frequente deste fenômeno em mulheres está atribuído à presença de estrogê nio. As 

lesões císticas do fígado tem sido frequentemente detectadas durante as últimas décadas, 

tanto como achado incidental quanto como resultado de diagnósticos específicos. O 

aumento do número de lesões cís ticas hepáticas detectadas pode também ser atribuído a 

melhora do padrão técnico e a grande disponibilidade da ultra-sonografia e tomografia 

computadorizada. 

 Com a finalidade de determinar o tratamento adequado do cisto hepático, o 

médico deve conhecer a origem, a natureza e o tipo de cisto. Em seguida confirmar ou 

não a necessidade de tratamento do cisto, e se tratado qual o melhor tratamento.  

 

DOENÇA POLICÍSTICA DO ADULTO 

 

A doença policística hepática é uma entidade clínica rara com uma prevalência 

de 0,05 a 0,13% em estudos de autópsias. Está mais comumente associada com a 

doença renal policistica autossômica dominante onde o desenvolvimento de cistos 

hepáticos acontece após o início dos cistos renais. A incidência de cistos hepáticos na 

doença policistica renal varia de 29% a 48% dependendo da população examinada e do 

método diagnóstico usado. Esta frequência aumenta com a idade da população estudada, 

com uma prevalência de 11% a 27% em pacientes abaixo de 30 anos comparado a 77 a 

83% acima de 60 anos. Além da associação com a doença renal, uma forma dominante 

de doença hepática policística tem sido descrita com nenhuma relação para mutações. 

Diferente da doença renal policística esta condição não está associada com cistos renais 

ou aneurisma intracraniano. O gene causador tem sido identificado no cromossoma 19p. 

Os cistos em ambas as formas de doença policística hepática, se originam da 

malformação da placa ductal embriônica com formação de complexos de Von 

Meyenberg (ductos biliares dilatados em um estroma fibroso, que não se comunica com 

a árvore biliar). O epitélio biliar funcional dentro destes complexos secreta fluidos 

causando formação cística.  

Embora diferentes classificações tenham sido propostas, a distinção entre cistos 

congênitos verdadeiros e cistos adquiridos é mais prática. No primeiro grupo incluem os 



cistos simples e a doença policística hepática. Entre os cistos adquiridos, consideramos 

o tumoral (cistoadenoma e cistoadenocarcinoma), pós-traumático e o cisto hidático.  

 Gigot e colaboradores classificaram a doença policística com base na tomografia 

computadorizada do abdome. Essa descrição definiu o número, o tamanho do cisto e a 

quantidade de parênquima hepático residual normal entre os cistos. O tipo I apresenta 

um número limitado dos cistos (inferior a 10 cistos) ou cistos maiores com grandes 

áreas de parênquima entre os cistos. O tipo II apresenta envolvimento difuso do 

parênquima hepático por cistos de tamanho médio com grandes áreas remanescentes de 

parêquima não-cístico. O tipo III é caracterizado por envolvimento difuso e maciço do 

parênquima hepático por cistos de tamanho pequeno e médio e somente poucas áreas de 

parênquima hepático normal entre os cistos. Essa classificação pode oferecer a 

possibilidade de comparação de doença morfológica ent re pacientes contribuindo na 

estratégia terapêutica.  

 

QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO 

 

 Na maioria dos casos a doença hepática policística é assintomática, os cistos 

sintomáticos são mais encontrados em mulheres com idade superior a 50 anos e os 

sintomas causados pelo cisto hepático estão relacionados ao tamanho e localização do 

cisto ou são resultado da compressão de estruturas vizinhas.  

Os sintomas são geralmente vagos e consistem em fadiga, inapetencia, febre, 

náusea, dispepsia, dor ou massa abdominal, distensão abdominal ou saciedade precoce 

devido a hepatomegalia. Dispneia pode ocorrer em pacientes com cistos de tamanhos 

variados. Embora seja fácil atribuir ao paciente os sintomas da presença de um cisto 

volumoso, a possibilidade de doença coexistente deve ser excluida antes da intervenção. 

As condições associadas com dor e desconforto abdominal, tais como doença ulcerosa 

péptica, colecistolitíase, abscessos intra-abdominais ou tumores devem ser descartados 

antes dos sintomas serem atribuidos a doença cís tica. Durante o exame físico, 

hepatomegalia e massa palpável são achados comuns. Icterícia pode ser evidente devido 

a compressão biliar. Mais raramente as complicações dos cistos podem incluir infecção, 

hemorragia, ruptura com hemoperitônio, torção do cisto, hipertensão porta, compressão 

da veia hepática ou cava inferior, ou icterícia devido a compressão do ducto biliar.  

Os exames de investigação para diferenciar a lesão cística incluem a ultra-

sonografia e tomografia computadorizada. A ultra-sonografia é um exame não invasivo, 

facilmente disponível, sensível e de baixo custo, devendo ser o primeiro método 



diagnóstico utilizado. A ultra-sonografia é útil para definir o número, a localização e a 

estrutura interna do cisto. A especificidade é de 90%. A tomografia computadorizada do 

abdome proporciona informações equivalentes à ultra-sonografia, bem como detalhes 

sobre a localização e profundidade do cisto, sendo essencial para o planejamento do 

tratamento cirúrgico, em particular quando a abordagem laparoscópica e usada (Figura 

1). A ressonância nuclear magnética está menos disponível e geralmente não 

proporciona mais informações que a tomografia computadorizada do abdome. A 

natureza e a origem dos cistos hepáticos são importantes fatores determinantes da 

abordagem terapêutica.  

 

TRATAMENTO 

 

A maioria dos pacientes (90-95%) é assintomática, não necessitando de terapia. 

Somente os cistos sintomáticos (dor intensa, náusea, vômitos ou icterícia) necessitam de 

cirurgia.  O tratamento ideal para a doença hepática policística hepática do adulto ainda 

é desconhecido. Entre as opções de tratamento incluem a aspiração, escleroterapia 

percutânea e a cirurgia. Enquanto a aspiração está acompanhada de elevados índices de 

recorrência, o tratamento cirúrgico pode estar associado com morbidade e mortalidade 

significante.  

Dentre os procedimentos cirúrgicos temos os procedimentos abertos ou por 

laparoscopia. O tratamento laparoscópico pode variar de simples fenestração, 

pericistectomia laparoscópica e ressecção hepática formal. Entre os procedimentos por 

via convencional temos a fenestração, ressecção hepática e transplante hepático. A 

fenestração por via aberta foi descrita por Lin et al para o tratamento da doença 

policística hepática. Mais recentemente, esse mesmo procedimento passou a ser 

utilizado por laparoscópica com bons resultados. Em algumas situações de cistos 

volumosos com comprometimento da reserva funcional hepática o transplante hepático 

tem sido indicado, tanto utilizando doador cadáver como transplante intervivos.  

 

CISTOS SIMPLES 

 

Os cistos simples solitários mais frequentemente são assintomáticos e, portanto 

não necessitam de tratamento. Entretanto, se o cisto causa desconforto, dor ou sintomas 

de obstrução do fluxo da veia cava ou obstrução gastroduodenal, o tratamento deve ser 

realizado. A tomografia contribui para o diagnóstico oferecendo dados sobre o tamanho, 



a localização, as características gerais de doença benigna, bem como a melhor forma de 

abordagem (Figura 2). A ruptura do cisto com hemorragia maciça, infecção do cisto ou 

icterícia obstrutiva causada por compressão do cisto são incomuns. Entretanto, nessas 

situações o tratamento de urgência pode ser necessário. Da mesma forma, 

independentemente do cisto causar sintomas, se a lesão cística permanecer com 

diagnóstico incerto e uma condição maligna não puder ser descartada a exploração 

cirúrgica e mandatória.  

 Desde 1991, quando a primeira fenestração laparoscópica de um cisto gigante 

solitário foi realizada, esse tratamento tem sido largamento utilizado e foi proposto 

mesmo para o tratamento da doença policística.  Em cistos hepáticos simples, o 

tratamento laparoscópico tem sido o tratamento de escolha, beneficiando a maioria dos 

pacientes. O procedimento está indicado e limitado àqueles pacientes com sintomas 

clínicos, tais como dor abdominal, ou desconforto, onde as complicações como 

hemorragia intracística, ruptura e infecção são incomuns. Apenas 5 a 10% dos cistos 

hepáticos apresentam com indicação cirúrgica. Inicialmente somente os cistos solitários 

eram submetidos ao tratamento. A recorrência das manifestações do cisto tem sido um 

dos principais obstáculos da aceitação do tratamento laparoscópico do cisto hepático 

congênito.  

 Algumas recomendações relacionadas à laparoscopia são adotadas para o 

tratamento dos cistos hepáticos (Tabela 5).  

 
Tabela 5: Uso da laparoscopia nos cistos hepáticos 
______________________________________________________________________ 
Tipo de lesão cística              Exemplo                                       Comentários 
 
Neoplásica                        Cistoadenoma biliar            Frequentemente multiloculados e 
                                                       não adequados para laparoscopia.    
  
Inflamatório                       Echinococcos                            Laparoscopia não considerada 
          Cistos de retenção (obstrução) biliar    como opção padrão.  
 
Congênitos                 Doença hepática policística         Destelhamento possível, mas não        
                                                         a longo prazo.    
 
             Cistos simples solitários ou        Tratamento cirúrgico indicado em   
                    Múltiplos cistos                    em situações especiais. 
                                                                 Laparoscopia é preferível.    
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  



CISTOADENOMA E CISTOADENOCARCINOMA 
 
 Os cistos neoplásicos são estimados compreenderem aproximadamente 5% de 

todas as lesões císticas. O cistoadenoma biliar ocorre predominantemente no fígado, 

embora eles tenham sido registrados na via biliar, incluindo a vesícula biliar. É definido 

como uma lesão cística multilocular disposta por epitélio colunar ou cubóide secretor de 

mucina, com um acompanhamento densamente celular de estroma ovariano (ovarian-

like).  

Acredita-se que são originados do epitélio biliar com aproximadamente 85% na 

porção intra-hepática da via biliar, embora também tenham sido descritos nos ductos 

biliares extra-hepáticos e na vesícula biliar. Ocorrem predominantemente em mulheres 

de meia idade, sendo geralmente sintomáticos no momento do diagnóstico. Não tem 

sido identificado fator de risco, embora o predomínio no sexo feminino possa sugerir 

fator hormonal em sua etiologia. Os exames de imagem, particularmente a tomografia 

computadorizada do abdome e ultra-sonografia, revelaram estrutura cística com 

septações internas. Os cistoadenomas são frequentemente diagnosticados de forma 

incorreta como cistos simples e tratados com aspiração ou excisão incompleta. O 

resultado é a recorrência ou persistência dos seus sintomas associados. As lesões 

apresentam crecimento lento e o potencial de transformação maligna em 

cistoadenocarcinoma está bem documentado, podendo atingir 30%.  

 A maioria das séries mostra um número pequeno de casos, sendo que mais de 

85% ocorrendo em mulheres. A média de idade de 48 anos tem sido descrita, com 

variação de 40 a 55 anos. As causas de cistoadenomas são desconhecidas. As neoplasias 

císticas do fígado que envolvem primariamente o parênquima hepático e 

ocasionalmente a via biliar incluindo a vesícula, podem originar-se de um ducto biliar 

aberrante congênito ou diretamente uma célula hepatobiliar primitiva. A quase 

exclusividade de predominância do sexo feminino sugere influência hormonal. 

Grosseiramente os cistoadenomas são lobulados, multiloculados e contêm fluido desde 

claro e seroso, a mucinoso de colorações diferentes. A camada interna é geralmente lisa, 

embora possa ser trabeculada ou conter cistos polipoides que se projetam para o lumen. 

Histologicamente, os cistoadenomas podem ser divididos em dois grupos que 

distinguidos pela presença ou ausência de estroma mesenquimal (ovario-like) entre a 

camada interna epitelial e uma cápsula externa de tecido conjuntivo. Cistoadenoma sem 

estroma mesenquimal pode ocorrer em homens ou mulheres.  

A apresentação clínica do cistoadenoma é muito variada. Ocasionalmente, o 

paciente pode ter um cistoadenoma encontrado incidentalmente, entretanto a maioria 



dos pacientes apresenta-se com dor abdominal ou desconforto. Apresentações incomuns 

são aquelas com icterícia, colangite, ruptura intra-peritoneal, hemorragia intracística, 

compressão de veia porta, veia cava ou ambas. Essa compressão pode resultar em 

formação de ascite (veia porta), edema periférico (veia cava) e formação de cálculos. O 

mais frequente achado de exame físico é uma massa palpável em abdome superior. A 

investigação laboratorial hepática está geralmente normal, a menos que a via biliar 

esteja comprimida, resultando em elevação da fosfatase alcalina e bilirrubina. Deve ser 

analisadas a presença de leucocitose e a sorologia para Echinococcus no material para 

confirmar conteúdo infectado. O antígeno carboidrato CA19-9 pode estar elevado, 

porém o CEA e alfa- fetoproteina estão geralmente normais. Esses marcadores tumorais 

devem ser considerados na suspeita de cistoadenocarcinoma. Os exames de imagem 

realizados no pré-operatório são fundamentais na avaliação do paciente com uma massa 

cística no fígado. Algumes vezes o diagnóstico é difícil, pois outras doenças podem 

apresentar características semelhantes como o cisto simples, cisto hidático, abscesso 

hepático, doença de Caroli, cisto pós-traumático e doença policística.  

A ultra-sonografia mostra uma lesão anecoica com septações e áreas 

hiperecoicas que representam fibrose da parede do cisto e projeções papilares. Pode 

também ser observado espessamento irregular da parede do cisto, nódulos murais e 

calcificações. Uma massa cística com atenuação de densidade água, septos e nódulos 

murais é visto na tomografia computadorizada do abdome, que deve ser utilizada 

também para delinear as relações anatômicas dentro do fígado. A ressonância nuclear 

magnética pode proporcionar informações adicionais relacionados à natureza do fluido 

no cisto, sangue ou mucina. A punção guiada por imagem tem o risco de implante no 

trajeto da agulha.  

 O tratamento cirúrgico adequado do cistoadenoma hepático começa com um 

elevado índice de suspeição baseado no exame de imagem pré-operatório que 

demonstra massa cística com septo. Uma biopsia de congelação no intra-operatório da 

parede do cisto é um importante direcionador do tratamento cirúrgico adequado. Se a 

biopsia de congelação é consistente com cisto simples benigno a ressecção parcial por 

videolaparoscopia é adequada. Caso a biopsia indique que a massa é um cistoadenoma, 

a excisão completa é necessária, quase sempre como procedimento aberto. Entretanto a 

biopsia de congelação pode não ser acurada. Quando o paciente for tratado como cisto 

simples baseado na conge lação e em seguida confirmado tratar-se de cistoadenoma, o 

paciente é aconselhado a realizar a excisão completa em um segundo procedimento. 



Ressecção parcial resulta em persistência ou recorrência do cisto e sintomas associados. 

Embora raro, a transformação maligna tem sido descrita. 

 A excisão do cistoadenoma pode ser realizada por hepatectomia formal 

ressecção em cunha ou enucleação. A ressecção apresenta uma baixa mortalidade 

associada ao procedimento com o alívio permanente dos sintomas. A maioria dos 

cistoadenomas podem ser excisados completamente e de forma segura, ou enucleados, 

incluindo aqueles de localização central. Uma vez que o cisto foi descomprimido e o 

plano adequado de dissecção identificado, a enucleação pode ser realizada sem 

sangramento significante. Se estruturas vasculares venosas apresentem a possibilidade 

de hemorragia, a enucleação pode ser realizada com ou sem oclusão do pedículo 

(manobra de Pringle) ou exclusão vascular total. Realizar hepatectomia maior por lesão 

central pode ser perigoso devido à possibilidade de lesão de estruturas vasculares, 

biliares ou ambas como resultado do deslocamento do cisto. Diferente do carcinoma 

hepatocelular, o tratamento vascular seletivo tais como ligadura da artéria hepática, 

embolzação arterial não são efetivos devido à natureza hipovascular inerente ao tumor. 

O prognóstico é bom após ressecção adequada e a sobrevida prolongada tem sido 

observada em muitas séries.  

Os cistoadenocarcinomas são tumores muito raros, com predomínio do sexo 

masculino. Todos os pacientes com cistoadenocarcinoma são sintomáticos e muitos 

apresentam massa palpável durante o exame do abdome superior. Os exames de 

imagem realizados no pré-operatório revelam lesões císticas com septo, áreas de 

componente sólido e projeções papilares ao longo da parede do cisto. Os 

cistoadenocarcinomas podem ser originados de cisto hepático congênito, cisto de ducto 

biliar e cistoadenoma com estroma mesenquimal. A degeneração maligna do 

cistoadenoma com estroma mesenquimal em cistoadenocarcinoma ocorre após muitos 

anos. O único tratamento potencialmente curativo para o cistoadenocarcinoma é a 

remoção completa, geralmente por uma ressecção hepática maior com uma margem de 

1 cm. O índice de sobrevida registrado para o cistoadenocarcinoma varia de 25% a 

100% (87% livre de doença) em 5 anos. O cistoadenocarcinoma originado em mulheres 

com cistoadenoma com estroma mesenquimal são conhecidos por parecer relativamente 

indolente, mas aqueles não associados com cistoadenoma com estroma mesenquimal, 

particularmente em homens, apresentam um pior prognóstico.  

 

 

 



CISTO DE COLÉDOCO NO ADULTO 

 

Os cistos de colédoco raras dilatações congênitas do sistema biliar, podendo 

ocorrer intra-hepático, extra-hepático ou ambos. Eles ocorrem mais na Ásia e no sexo 

feminino (4:1). Embora o diagnóstico de cisto de colédoco seja feito em crianças, 25% 

dos pacientes são diagnosticados na idade adulta. Esses cistos são clinicamente 

importantes devido às suas complicações de colangite recorrente, estenose de via biliar, 

coledocolitíase, pancreatite aguda recorrente e malignização. A primeira classificação 

de cisto de colédoco apresentada por Alonzo-Lej et al foi subsequentemente alterada por 

Todani et al. Esta classificação é largamente aceita e utilizada para diagnóstico 

específico, tratamento e para predizer a história natural da doença. Cinco tipos são 

reconhecidos: o tipo I ou fusiforme, confinado ao ducto biliar extra-hepático, o tipo II 

que é o divertículo verdadeiro do sistema biliar extra-hepático, o tipo III conhecido 

como coledococele, localizado no ducto biliar extra-hepático na parede duodenal, o tipo 

IV que são múltiplos cistos do sistema biliar intra e extra-hepático. Este tipo IV é 

subdividido em IVa, envolvendo o sistema biliar intra e extra-hepático e IVb que são 

múltiplas dilatações do sistema biliar extra-hepático. O tipo V, conhecido como doença 

de Caroli, são dilatações saculares do sistema biliar intra-hepático.  

A etiopatogenia do cisto de colédoco não está completamente esclarecida. Duas 

teorias predominantes têm sido descritas, não necessariamente exclusivas. A primeira é 

de um longo canal comum e a segunda de uma obstrução. O longo canal comum resulta 

na junção do ducto pancreático e biliar fora da parede duodenal e proximal ao 

mecanismo do esfincter de Oddi, permitindo, portanto o refluxo do suco pancreático 

dentro do ducto biliar. A inflamação e eventual lesão da camada epitelial enfraquecem a 

parede do ducto levando à formação do cisto. A segunda teoria seria que a obstrução do 

ducto resultante de diferentes mecanismos: disfunção do esfincter de Oddi, inervação 

autonômica inadequada ou vacuolização desigual durante organogênese promoveria a 

dilatação e posterior formação cística. Diversos mecanismos patogenéticos são 

provavelmente responsáveis por variados tipos de cistos e podem ser diferentes em 

adultos e crianças.  

Apesar da maioria dos cistos de colédoco serem diagnosticados em crianças, o 

tipo IVa, representa 2% a 39% dos cistos e são prevalentes no adulto. A apresentação no 

adulto é inespecífica e frequentemente leva ao retardo no diagnóstico. A tríade clássica 

de dor abdominal, massa no quadrante superior direito e icterícia, mais prevalente na 

população pediátrica, ocorre em 5% a 30% dos pacientes adultos. O diagnóstico de cisto 



de colédoco no adulto não pode ser realizado com base simplesmente na sintomatologia. 

A ultra-sonografia é o método de investigação inicial. O cisto identificado deve ser 

avaliado com tomografia computadorizada e colangiopancreatografia endoscópica 

retrógrada para delinear a extensão da doença cística e avaliar malignidade.  

Entre as complicações dos cistos do colédoco há o abscesso hepático, a ruptura 

do cisto, a colecistite litiásica, colangite e a malignização. A malignização é uma 

complicação bem descrita do cisto de colédoco. O índice de malignização registrado é 

de 14-18% em adultos e acima de 50% em pacientes com idade superior a 50 anos, 

sugerindo um aumento do risco com a idade. Entretanto, nem todos os cistos têm o 

mesmo risco, A degeneração maligna ocorre mais frequentemente nos cisto de colédoco 

tipo I e tipo IV, sendo raro nos tipos II e III. Para avaliar a probabilidade de 

malignização, dez a vinte anos de seguimento são necessários. O local de ocorrência de 

malignização é geralmente dentro do cisto, mas tem sido registrado ocorrer em qualquer 

lugar dentro do sistema biliar. A presença de icterícia aumenta a suspeita de 

malignidade em pacientes com cisto de colédoco. O princípio do tratamento cirúrgico 

do cisto de colédoco através da completa ressecção do cisto e restauração da drenagem 

biliar por hepatico-jejunostomia é um conceito que tem apresentado grande aceitação no 

mundo. Entretanto, apesar da importância de remover todo o cisto de colédoco, muitos 

cirurgiões sugerem a excisão com intervenção específica direcionada para cada tipo de 

cisto (Tabela 6).  

 
Tabela 6: Tratamento cirúrgico dos cistos de colédoco 
______________________________________________________________________ 
Tipo                                                                Conduta cirúrgica 
______________________________________________________________________ 
Tipo I                        Excisão do cisto com hepato-jejunostomia em Y de Roux 
Tipo II                       Excisão simples do cisto 
Tipo III                      Esfincterotomia endoscópica ou excisão cirúrgica da coledococele  
Tipo IV a                   Excisão do cisto e hepatojejunostomia em Y de Roux 
Tipo IV b                   Excisão do cisto e hepatojejunostomia em Y de Roux, transplante 
Tipo V                       Hepatectomia, lobectomia, transplante hepático, Y de Roux 
______________________________________________________________________ 

 
 Os cistos do tipo I, II e IVb podem ser manuseados com completa excisão e 

reconstrução com hepaticojejunostomia. No caso do cisto tipo IVa é mais controverso. 

O extenso envolvimento intra-hepático do sistema biliar pode impossibilitar sua 

completa excisão. Nesse caso, hepatoenteroanastomose ampla tem sido recomendada. O 

cirurgião deve decider se o risco de câncer que resulta de remoção incompleta do cisto 

do colédoco intra-hepático e intrapancreático justifica a morbidade que pode ocorrer 

com a excisão total. Não está claro se a excisão de somente o cisto extra-hepático é 



suficiente para evitar a transformação maligna. A excisão total do cis to é o tratamento 

ideal se o procedimento puder ser realizado sem dano, mas a idade do paciente, as 

comorbidades, a anatomia e o julgamento do cirurgião que devem determinar a 

abordagem cirúrgica a ser realizada para cada paciente.  

 

CISTO HIDÁTICO 

 

A echinococcose cística humana ou doença hidática cística é uma zoonose 

causada pela larva do cestódio Echinococcus graulosus. O cão é o hospedeiro definitivo 

enquanto que o carneiro é o principal hospedeiro intermediário. O homem é infectado 

apenas incidentalmente. O fígado é o local mais frequente das lesões císticas observadas 

na doença hidática, seguido por pulmão, cérebro e outras vísceras.  

Três modalidades de tratamento são conhecidas para tratar o cisto hidático 

hepático, a quimioterapia, a drenagem percutânea e a cirurgia (estas duas últimas sendo 

realizadas com ou sem quimioterapia). Historicamente, o manuseio do cisto hidático no 

fígado tipicamente envolve uma abordagem cirúrgica com uma variedade de técnicas 

cirúrgicas radicais ou conservadoras. A aspiração percutânea de um cisto hidático 

suspeito ou documentado foi por muito tempo considerado uma contra- indicação para 

evitar extravasamento do conteúdo do cisto que poderia levar a anafilaxia e implante 

nas estruturas intra-peritoneais. 

Com o advento da terapia medicamentosa efetiva contra o Echinococcus sp, o 

uso de terapia pré e pós-operatória com albendazol ou mebendazol, combinado com 

drenagem percutânea do cisto hidático do fígado tem sido atualmente bem aceito.  

 

TERAPIA ANTIPARASITÁRIA 

 

 O mebendazol foi o primeiro agente de carbamato de benzimidazol identificado 

ter atividade em vivo na doença hidática. A droga interfere com o mecanismo de 

absorção de glicose através da parede do parasita levando a depleção de glicogênio e 

subsequente degeneração na mitocôndria e retículo endoplasmático da célula 

germinativa. O albendazol é mais efetivo in vitro que o mebendazol, apresenta melhor 

absorção gastrointestinal e biodisponibilidade, bem como melhor efeito clínico. Após 

administração oral, o albendazol é convertido ao seu metabólito ativo, o sulfóxido de 

albendazol, atinge concentrações variáveis no sangue, tecido hepático, fluido e parede 

do cisto, atravessa a barreira hematoencefálica. Ambas as drogas podem diminuir o 



tamanho do cisto hidático e podem levar à esterilização do conteúdo do cisto em alguns 

casos. Entretanto, sem drenagem clínica concomitante, a resolução radiológica é 

imprevisível e ocorre em menos da metade dos pacientes tratados. A injeção percutânea 

de mebendazol ou sulfóxido de albendazol, sem aspiração tem sido tentada e resulta em 

efetiva atividade escolicida com pouca ou nenhuma toxicidade para o fígado ou sistema 

biliar. A instilação local tem sido sugerida como um adjuvante na terapia sistêmica.  A 

dose usual de albendazol oral é 10-15 mg por kg por dia em duas tomadas. O 

mebendazol é usado com dose diária de 40-50 mg por kg dividido em três doses. A 

toxicidade hepática e hematológica são os mais frequentes efeitos adversos sérios do 

albendazol e mebendazol. Para pacientes recebendo terapia medicamentosa está 

geralmente recomendada a análise das enzimas hepáticas e monitorização hematológica 

a cada duas semanas durante o tratamento. O tratamento do cisto hepático por 

echinococcus com mebendazol ou albendazol isolado não é tão efetivo quanto a terapia 

combinada com drenagem. A melhora clínica e radiológica é vista frequentemente, mas 

a cura completa geralmente ocorre em menos da metade dos pacientes tratados com 

monoterapia antiparasitária.  

 Futuros avanços no tratamento clínico podem ser alcançados com a identificação 

de drogas com elevada atividade echinococcica. Por enquanto, a terapia com albendazol 

como tratamento primário pode ser considerada para pacientes que não são candidatos a 

cirurgia, aqueles inoperáveis, recorrentes, peritoneais, múltiplos cistos, cistos em 

diversos órgãos, aqueles que recusam a cirurgia ou drenagem percutânea e talvez para 

individuos assintomáticos.  

 O praziquantel é um terceiro agente e tem seu uso limitado para tratamento do 

cisto hidático do fígado. A droga é um derivado da isoquinolona que aumenta a 

permeabilidade da membrana celular do parasita ao cálcio, resultando em forte 

contração e paralisia da musculatura levando à quebra do tecido do hospedeiro. 

Praziquantel é um efetivo escolicida in vitro e em modelos animais. Em humanos 

apresenta farmacocinética favorável quando dado na dose de 50mg por kg uma vez por 

semana ou a cada duas semanas. Alguns estudos sugerem que o praziquantel é mais 

efetivo e mais rápido quando utilizado em combinação com albendazol ou mebendazol.  

 

CIRURGIA 

 

 Os objetivos da cirurgia na doença hidática são inativar o parasita cestódio, 

evacuar a cavidade do cisto, remover a camada germinativa e obliterar a cavidade 



residual. As intervenções cirúrgicas consistem em abordagens conservadoras, radicais 

ou laparoscópicas. As técnicas conservadoras envolvem a simples drenagem com tubo, 

marsupialização, destelhamento, cistectomia parcial simples, aberta ou fechada, com ou 

sem omentoplastia. Os procedimentos radicais incluem a pericistectomia total, 

hepatectomia parcial ou lobectomia. Recentemente, o tratamento tem sido direcionado 

às medidas mais radicais por resultar em menor complicação, menor recorrência e 

menor mortalidade que as técnicas conservadoras. A drenagem laparoscópica do cisto 

hidático é um procedimento minimamente invasivo, seguro e efetivo. Qualquer 

procedimento técnico que seja realizado, os agentes imidazólicos devem ser utilizados 

antes da cirurgia na tentativa de esterilizar o conteúdo do cisto e reduzir os riscos de 

anafilaxia e disseminação. A proteção meticulosa do campo operatório é necessária, 

independentemente da técnica empregada, bem como o uso de soluções que inativem os 

escoleces infectados e protoscolices do parasita dentro do cisto hidático ou 

potencialmente o vazamento do cisto durante a manipulação cirúrgica. Algumas 

soluções escolicidas são usadas em cirurgia e na abordagem percutânea. Entre elas, há a 

solução hipertônica de cloreto de sódio, peróxido de hidrogênio, iodo, formol, 

iodopovidona, nitrato de prata e albendazol. Estes escolicidas podem ser utilizados de 

forma isolada ou em combinação. O tipo de solução utilizada, por si não apresenta 

influência significativa no resultado da intervenção cirúrgica ou não cirúrgica, mas 

diferentes soluções têm suas próprias vantagens e contra-indicações relativas. Entre as 

complicações em potencial associadas ao tratamento cirúrgico do cisto hidático do 

fígado incluem hemorragia pos-operatória, fístula biliar da cavidade residual do cisto, 

formação de fístula incisional, colangite, infecção da ferida, sepse, complicações 

pulmonares como pneumonia, embolia pulmonar, complicações relacionadas com a 

anestesia e morte. A intervenção cirúrgica associada com as maiores complicações, 

maior tempo de permanência hospitalar e piores resultados é a drenagem percutanea 

com tubo.  

 

DRENAGEM PERCUTÂNEA 

 

 A disponibilidade de agentes quimioterápicos com significante atividade contra 

Echinococcus granulosus tem tornado possivel submeter o paciente a drenagem 

percutanea transhepatica de cistos hidaticos. Diferentes tecnicas para drenagem 

percutanea têm sido descritas, entretanto o procedimento através de punção, aspiração, 

injeção e reaspiração da solução escolicida tem sido o que satisfazem todos os objetivos 



da cirurgia na doença hidatica. Os pacientes submetidos a este procedimento recebem 

albendazol ou mebendazol oral por sete dias antes e 28 dias depois da drenagem. A 

drenagem percutanea do cisto hidático do fígado sem terapia medicamentosa tem sido 

descrito, entretanto a terapia medicamentosa com albendazol ou mebendazol pré e pós-

intervenção oferece a vantagem de reduzir os riscos de recorrência da doença e implante 

intraperitoneal de infecção que pode se desenvolver atraves da ruptura do cisto e 

estravasamento espontaneo ou durante a punção do cisto com agulha. 

 O procedimento pode ser realizado mediante punção e aspiração do cisto com 

agulha, instilação da solução escolicida, com um tempo de espera de 20-30 minutos e 

reaspiração do cisto com irrigaçao final. Esse procedimento pode ser realizado com 

controle ultra-sonográfico ou tomográfico e monitorização continua para identificar 

complicações como anafilaxia, broncoespasmo e edema de laringe. Apesar de diferentes 

soluções serem utilizadas, as soluções hipertônicas de cloreto de sódio são as mais 

empregadas (5-30%), pois exerce efeito escolicida por criar um forte gradiente osmótico 

atraves da membrana externa cuticular do protoscolex, causando sua lise. Uma 

vantagem importante da solução hipertônica de cloreto de sódio e sua elevada densidade 

e atenuação na imagem da tomografia computadorizada, permitindo avaliar a diluição 

da solução dentro da cavidade do cisto hidático, avaliação do contato da solução com 

todas as peredes internas do cisto, bem como detecção de comunicações biliares 

extrahepaticas. Para cistos multisseptados ou maiores que 6 cm em tamanho alguns 

autores sugerem o uso de álcool absoluto por ser mais esclerosante que a solução 

hipertônica e pode destruir cistos filhos não eliminados pela solução salina hipertônica, 

resultando em mais rápida involução da cavidade do cisto. O álcool absoluto não deve 

ser usado se suspeitado de comunicações biliares preexistentes ou documentadas, pois  

este agente pode causar colangite química.  

 O fluido do cisto ou fragmento de tecido operatório deve ser enviado para estudo 

citológico, histopatológico e exame parasitológico após aspiração ou drenagem com 

cateter com a finalidade de confirmar o diagnóstico e avaliar o sucesso da drenagem.  

 Com o seguimento ultra-sonográfico seriado, a resposta radiológica a drenagem 

associada a terapia com albendazol evolui com alterações progressivas no padrão 

ecográfico. As complicações da drenagem associada a albendazol ou mebendazol são 

geralmente bem toleradas. Infecção pode ser tratada com antibioticoterapia sistêmica. 

Vazamento durante a drenagem pode levar a febre, urticaria, hipotensão transitória ou 

anafilaxia, que  podem ser tratados com antipiréticos, hidratação, anti-histamínicos e 

epinefrina subcutânea. Comunicações com a via biliar podem ser manuseadas 



endoscopicamente. A colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE) é 

recomendada antes de qualquer drenagem percutânea com a finalidade de injetar 

contraste e detectar comunicações com a via biliar. Estas comunicações podem não ser 

identificadas antes da CPRE devido a distensão do cisto, mas fica visível após injeção 

do material de contraste.  

 

ASCITE  

 

A ascite é a complicação mais comum da cirrose e está associada com piora na 

qualidade de vida, aumento do risco de infecção, insuficiência renal e pior resultado em 

longo prazo.  

 

FISIOPATOLOGIA 

 

O principal fator que contribui para o desenvolvimento da ascite é a 

vasodilatação esplâncnica. O aumento da resistência hepática ao fluxo porta devido à 

cirrose causa o desenvolvimento gradual de hipertensão porta, formação de circulação 

colateral e desvio de sangue para a circulação sistêmica. Enquanto a hipertensão porta 

se desenvolve, a produção local de vasodilatadores, principalmente o óxido nítrico, 

aumenta, levando à vasodilatação arterial esplâncnica. No estádio inicial da cirrose, a 

vasodilatação arterial esplâncnica é moderada e apresenta pequeno efeito no volume 

sanguíneo arterial efetivo, que é mantido dentro dos limites normais pelo aumento do 

volume plasmático e do débito cardíaco. No estádio avançado de cirrose, a 

vasodilatação arterial esplâncnica está tão pronunciada que o volume sanguíneo arterial 

efetivo diminui consideravelmente e há uma queda da pressão arterial. Como 

consequência, a pressão arterial é mantida pela ativação homeostática de fatores 

vasoconstrictores e antidiuréticos, resultando em retenção de sódio e água. A 

combinação de hipertensão porta e vasodilatação arterial esplâncnica alteram a pressão 

e a permeabilidade capilar intestinal, facilitando o acúmulo de fluidos retidos dentro da 

cavidade abdominal. Com a progressão da doença, há um considerável 

comprometimento da excreção renal de água livre e vasoconstricção renal, alterações 

que levam, respectivamente, a hiponatremia dilucional e síndrome hepatorrenal.  

A avaliação do paciente com cirrose e ascite deve incluir uma avaliação da 

função hepática, renal e circulatória. Em princípio estes pacientes devem ser avaliados 

antes de receberem diuréticos, uma vez que as variáveis relacionadas à função renal 



podem estar alteradas pela administração destas medicações. O fluido da ascite deve ser 

examinado para descartar peritonite bacteriana espontânea em pacientes com novo 

episódio de ascite, estando ou não hospitalizados, particularmente naqueles que se 

apresentam com sinais de infecção, dor abdominal, encefalopatia ou hemorragia 

digestiva.  

A patogênese da formação da ascite e síndrome hepato-renal em pacientes com 

cirrose obedecem a sequência:  

- Alterações hemodinâmicas 

Hipertensão porta, vasodilatação periférica e volume sanguíneo efetivo 

reduzido. 

- Ativação neuro-humoral 

Ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, hormônio anti-

diurético 

- Efeitos na função renal 

 Retenção de sódio e água, vasoconstricção renal. 

- Ascite e síndrome hepato-renal. 

 

MANUSEIO DA ASCITE 

 

 Entre as medidas gerais no manuseio do paciente com ascite, a redução da 

ingesta de sódio é benéfica, particularmente naqueles com retenção de sódio que não 

responde ou responde pouco ao uso de diuréticos. Uma dieta com pouco sal, 

correspondente a 60 a 90 mEq por dia, equivalente a 1.500 a 2.000 mg de sal por dia 

pode facilitar a eliminação da ascite e retardar o acúmulo de fluido. Restrições mais 

intensas não são recomendadas e são mal toleradas pelo paciente. A ingesta de fluido 

deve ser restrita, aproximadamente 1.000 ml por dia, somente em pacientes com 

hiponatremia dilucional, condição caracterizada por uma concentração de sódio sérico 

menor que 130 mmol por litro na presença de ascite, edema ou ambos. A hiponatremia 

dilucional resulta do comprometimento da excreção renal de água livre devido à 

elevação inapropriada da concentração de hormônio antidiurético.  

 Pacientes com cirrose e ascite são de risco elevado para outras complicações da 

cirrose. As medidas de prevenção devem ser realizadas com o objetivo de reduzir a 

mortalidade e melhorar a sobrevida. Dentre as complicações que podem ser 

efetivamente prevenidas incluem a hemorragia gastrointestinal devido a varizes 

esofagogástricas, peritonite bacteriana espontânea e a síndrome hepatorrenal.  



Em alguns pacientes a quantidade moderada de líquido na cavidade peritoneal é 

suficiente para causar algum desconforto. A excreção renal de sódio não está muito 

comprometida na maioria desses pacientes, mas eles têm um balanço positivo de sódio 

devido à excreção renal de sódio estar baixo em relação à sua ingesta. O índice de 

acúmulo de líquido ascítico está geralmente baixo, portanto não desenvolve ascite de 

grande volume a menos que a ingesta de sódio esteja alta ou exista um retardo antes do 

paciente procurar assistência médica. A excreção renal de água livre e o índice de 

filtração glomerular estão normais na maioria dos pacientes, portanto o sódio sérico e a 

concentração de creatinina estão dentro dos limites da normalidade.  

Pacientes com ascite de volume moderado podem ser tratados com assistência 

ambulatorial. A internação hospitalar está indicada naqueles pacientes com outras 

complicações da cirrose. Na maioria dos casos o balanço de sódio negativo e a perda de 

líquido ascítico são facilmente alcançados com diuréticos em baixas doses. O diurético 

de escolha é a espironolactona (50 a 200mg por dia) ou amiloride (5 a 10mg por dia). A 

furosemida em baixas (20 a 40mg por dia) pode ser adicionada durante os primeiros 

dias para aumentar a natriurese, especialmente quando edema periférico está presente. A 

furosemida deve ser usada com cautela devido ao risco de diurese excessiva que pode 

levar a insuficiência renal pré-renal. A perda de peso recomendada para prevenir 

insuficiência renal e pré-renal é de 300 a 500g por dia em pacientes sem edema 

periférico e 800 a 1000g por dia para aqueles com edema periférico. A resposta aos 

diuréticos pode ser avaliada com base nas alterações do peso corporal e por do exame 

físico. A dosagem do sódio urinário de rotina durante a terapia diurética não é 

necessária, exceto em pacientes sem a perda de peso. Nesses casos, a dosagem do sódio 

urinário proporciona uma avaliação exata da resposta ao diurético e pode ajudar na 

decisão de aumentar a dose do diurético.  

Pacientes com ascite de grande volume, definida como aquela em que a 

quantidade de líquido ascítico é suficiente para causar desconforto abdominal que 

interfere com as atividades diárias, podem ser tratados ambulatorialmente, a menos que 

o paciente apresente complicações associadas. Pacientes com ascite de grande volume 

geralmente apresentam retenção de sódio (concentração de sódio urinário inferior a 10 

mmol por litro), de forma que o líquido ascítico acumula rapidamente, mesmo quando a 

ingesta de sódio é restrita. A maioria dos pacientes com ascite de grande volume 

apresenta excreção de água livre normal e concentração de sódio sérico normal. Em 

alguns pacientes, a excreção de água livre está comprometida e a hiponatremia 

dilucional pode desenvolver-se espontaneamente ou quando a ingesta de líquidos está 



aumentada. A concentração de creatinina sérica está normal ou apenas um pouco acima 

do normal, indicando que a taxa de filtração glomerular está normal ou reduzida. 

Para o tratamento da ascite de grande volume, existem duas estratégias 

terapêuticas: a paracentese associada à administração de diuréticos, aumentando a dose 

(dose máxima de 400 mg por dia de espironolactona e 160 mg por dia de furosemida), 

até que a perda de líquido ascítico seja alcançada.  Embora não exista diferença entre as 

duas estratégias de tratamento em relação à mortalidade em longo prazo, a paracentese 

de grandes volumes é mais rápida, mais efetiva e está associada a menos efeito adverso 

que a terapia com diuréticos. Independentemente da estratégia usada, os diuréticos 

devem ser utilizados como terapia de manutenção, para evitar a recorrência da ascite.  

A remoção de grandes volumes de líquido ascítico por paracentese sem o uso de 

espansores plasmáticos está associada ao comprometimento da função circulatória, 

caracterizada por uma redução no volume sanguíneo arterial efetivo e ativação dos 

fatores vasoconstrictores e antinatriurético. A disfunção circulatória após paracentese de 

grande volume está associada a índices elevados de recorrência da ascite, 

desenvolvimento de síndrome hepatorrenal ou hiponatremia dilucional em 20% dos 

pacientes com diminuição na sobrevida. Os espansores plasmáticos são efetivos em 

prevenir essa complicação. Embora o uso da albumina nessas situações permaneça 

controverso, devido a seu custo elevado e a falta de benefício comprovado em relação à 

sobrevida, a albumina apresenta maior efeito protetor no sistema circulatório que os 

outros espansores, uma característica que sustenta seu uso em pacientes tratados com 

paracentese de grandes volumes.  

As complicações locais relacionadas com à paracentese, como a infecção e a 

perfuração intestinal são muito raras se o procedimento é realizado dentro de uma 

técnica apropriada e com uma agulha adequada. A incidência de sangramento no local 

da punção ou hemoperitônio é baixa, entretanto a maioria dos estudos tem excluído 

pacientes com um tempo de protrombina elevado (acima de 21 segundos), INR superior 

a 1,6 ou contagem de plaquetas abaixo de 50.000.  

A ascite refratária ocorre em 5-10% dos pacientes com ascite e é definida 

segundo o consenso do clube internacional de ascite como aquela que não pode ser 

mobilizada por diuréticos devido à falta de resposta (perda de peso médio menor que 

200g por dia durante os últimos quatro dias) a doses elevadas de diuréticos (400 mg de 

espironolactona por dia mais 160 mg de furosemida por dia). A principal característica 

clínica inclui episódios frequentes de recorrência de ascite após paracentese, risco 

aumentado de síndrome hepatorrenal tipo 1 e um pior prognóstico. A ascite recidivante 



é aquela que recorre em três ocasiões no período de um ano, apesar da prescrição de 

restrição de sódio na dieta e dosagem diurética adequada. A estratégia terapêutica atual 

inclui repetidas paracenteses de grandes volumes com o uso de espansores plasmáticos e 

TIPS (shunt transjugular intra-hepático portossistêmico). O uso de shunt 

peritôniovenoso foi abandonado devido aos índices de complicações. Repetidas 

paracenteses de grande volume associado à administração de albumina tem sido a mais 

largamente aceita terapêutica para a ascite refratária. Os pacientes geralmente 

necessitam de paracentese a cada duas a quatro semanas e o procedimento pode ser 

realizado no ambulatório. O principal problema é a recorrência precoce da ascite, uma 

vez qua a paracentese não age no mecanismo responsável pelo acúmulo de fluido 

ascítico.  

O uso do TIPS consiste na inserção de uma prótese entre uma veia hepática e a 

veia porta através de uma abordagem transjugular. É efetiva em prevenir recorrência em 

pacientes com ascite refratária, pois diminui a atividade do mecanismo retentor de sódio 

e melhora a resposta renal aos diuréticos. As principais desvantagens desta técnica são o 

índice elevado de estenose que pode levar à recorrência da ascite, a encefalopatia 

hepática, o custo elevado do procedimento e a falta de disponibilidade em alguns 

centros.  

Embora tenha sido mostrado que o TIPS quando comparado com a paracentese 

de grandes volumes, melhora a sobrevida em pacientes com ascite refratária, estes 

achados não foram confirmados recentemente, portanto o TIPS não deve ser 

recomendado como o tratamento de escolha para pacientes com ascite refratária. Esse 

procedimento deve ser reservado para pacientes sem falência hepática ou encefalopatia, 

que apresentam ascite loculada que não possa ser tratada com paracentese e para 

aqueles pacientes que não podem ser submetidos à repetidas paracenteses. Não há 

evidencia de que o TIPS melhore a probabilidade de sobrevida até o transplante 

hepático ou o resultado após o transplante. A presença de um TIPS pode aumentar as 

dificuldades técnicas de transplante hepático em alguns pacientes, embora esta 

dificuldade seja incomum em centros experientes.  

 

PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA 

 

A peritonite bacteriana espontânea é caracterizada por infecção espontânea do 

líquido ascítico na ausência de fonte intra-abdominal de infecção. A prevalência entre 

pacientes com ascite varia entre 10 e 30%. A presença de no mínimo 250 



polimorfonucleares por milímetro cúbico de líquido ascítico é diagnóstico desta 

condição. Os germes mais isolados são as bactérias aeróbias gram-negativas, 

particularmente a Escherichia coli, embora a frequência de episódios causados por 

bactérias gram-positivas tenha aumentado.  A peritonite bacteriana espontânea envolve 

a translocação de bactérias da luz intestinal para linfonodos, com subsequente 

bacteremia e infecção do líquido ascítico. As cefalosporinas de terceira geração são o 

tratamento de escolha.  

A principal complicação da peritonite bacteriana espontânea é a síndrome 

hepatorrenal, que ocorre em até 30% dos pacientes, apresentando elevada mortalidade. 

O uso de albumina intravenosa (1,5 g por kg de peso corporal no diagnóstico e 1 g por 

mais 48 horas) contribui na prevenção da síndrome e melhora a probabilidade de 

sobrevida. Trata-se de tratamento empír ico e não há informação da eficácia de albumina 

em baixas doses ou outros espansores plasmáticos. Após a resolução do quadro inicial, a 

peritonite bacteriana espontânea pode recorrer em aproximadamente 70% dos casos em 

um ano. A profilaxia antimicrobiana em longo prazo com quinolonas (norfloxacina 

400mg por dia via oral) reduz o índice de recorrência, entretanto peritonite bacteriana 

espontânea causada por bactérias resistentes a quinolonas tem sido observada. 

Sulfometoxazol com trimetropim tem sido uma alternativa às quinolonas, porém os 

resultados sobre sua eficácia são escassos. Apesar de não ter sido bem avaliado em 

estudos clínicos, a antibioticoprofilaxia em longo prazo apresenta efeito benéfico na 

sobrevida dos pacientes provavelmente devido ao elevado índice de mortalidade 

associada com a peritonite bacteriana espontânea.  

 

TRAUMATISMO HEPÁTICO 

 

 O fígado é o maior órgão interno do corpo e representa 2% a 3% do peso 

corporal no adulto. Está protegido pelo gradil costal e apresenta relação anatômica 

ântero-superior com a cúpula frênica, cartilagens costais, parte do diafragma, pericárdio, 

pleura e parênquima pulmonar. Posteriormente, com a veia cava retro-hepática, 

glândula supra-renal direita e pólo superior do rim direito. Inferiormente, na superfície 

visceral com o espaço de Morisom, omento menor, vesícula biliar, glândula supra-renal 

direita, rim direito, vasos renais direito, cabeça do pâncreas, duodeno, via biliar extra-

hepática, veia porta, artéria hepática, veia cava, flexura hepática do cólon. Apresenta 

uma capacidade de regenerar após perda maciça de substância. 



 Aproximadamente 5% dos pacientes politraumatizados do serviço de trauma e 

emergência apresentam traumatismo hepático. O fígado é o segundo órgão mais lesado 

nos traumatismos abdominais e torácicos. Devido ao seu tamanho e localização está 

suscetível a trauma contuso ou penetrante, sendo os primeiros mais frequentes (3:1). 

Entre as causas de traumatismo hepático há os acidentes automobilísticos representando 

até 67% dos casos. A mortalidade em pacientes vítimas de traumatismo está entre 4% e 

15% dependendo do tipo de lesão e da presença de lesões associadas, entretanto menos 

de 4% dos óbitos estão diretamente relacionados com a lesão hepática.  

 Por muito tempo o traumatismo hepático foi conduzido clinicamente, quando se 

acreditava que o paciente ou melhorava em até 24 horas, ou morria da doença. Em 

1908, com a descrição de Pringle, por sua experiência com pacientes traumatizados e o 

controle do pedículo vascular do hilo hepático (manobra de Pringle), foi iniciado uma 

abordagem cirúrgica com maior frequência no tratamento destes pacientes e a 

experiência de guerra promoveu uma diminuição da mortalidade destes pacientes. A 

partir da década de 1970 os melhores resultados foram observados após o conhecimento 

da fisiopatologia do traumatismo hepático e a utilização da tomografia 

computadorizada. Atualmente, o tratamento cirúrgico do traumatismo hepático 

apresenta sucesso de 83% a 98% dos casos com uma mortalidade inferior a 10%. 

 O diagnóstico da lesão hepática pode ser feito por ultra-sonografia ou tomografia 

computadorizada do abdome. A ultra-sonografia apresenta um papel importante no 

algoritmo decisório dos pacientes com traumatismo hepático, entretanto a tomografia 

computadorizada do abdome é mais sensível e específico para determinar a extensão e a 

gravidade da lesão hepática. A tomografia permite identificar lesões de vísceras ocas ou 

retroperitoneais, particularmente com a administração de contraste oral ou venoso.

 A classificação da gravidade das lesões hepáticas foi proposta e modificada por 

Moore et al, adaptada pela Associação Americana para Cirurgia do Trauma. (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Escala de trauma hepático 
______________________________________________________________________ 
Grau da lesão      Hematoma              Laceração                Hematoma           Lesão 
vascular 
                            subcapsular                                          do parênquima 
______________________________________________________________________ 
I                            < 10% superficie           < 1cm profundidade                _                                          _  
___________________________________________________________________________________ 
 
II                        10-50% superfície           1-3 cm profundidade          < 10 cm diâmetro                     _                  
_____________________________________________________________________________________ 
III                         > 50% superfície                                                      > 10 cm diâmetro  
                                ou expansivo               > 3 cm profundidade            ou expansivo                          _    
                            Ruptura de hematoma                                               Ruptura de hematoma                                                                                               



                                  subcapsular                                                           parenquimatoso 
_____________________________________________________________________________________ 
IV                               _                               Ruptura do parênquima  
                                                        de 25-75% ou 1-3 segmentos           _                                 _  
                                                        de Couinaud mesmo lobo 
_____________________________________________________________________________________ 
V                               _                              Ruptura do parênquima  
                                                                  > 75% ou > 3 segmentos                   _                     Lesão venosa  
                                                                  de Couinaud mesmo lobo                                        Justa-hepática 

                                        (cava ou  hepática) 
_____________________________________________________________________________________ 
VI                             _                                       _                                                _                                
Avulsão 
                                                                                                                                                              
Hepática 
_____________________________________________________________________________________ 
Adaptado de Moore et al.  
 
 
 
TRATAMENTO NÃO-CIRÚRGICO DO TRAUMATISMO HEPÁTICO CONTUSO 
 
 A evolução natural de uma parte dos traumatismos de fígado é a evolução 

espontânea. Em aproximadamente 70% dos pacientes com trauma de fígado não é 

observada qualquer alteração hemodinâmica no momento da admissão hospitalar e em 

50-75% dos casos não é observada hemorragia ativa no momento da laparotomia 

exploradora. Essas observações associadas à elevada morbidade pós-operatória 

relacionada com as laparotomias desnecessárias (15-35%), conduzem à adoção de uma 

conduta inicial em princípio conservadora.  

 O tratamento não-cirúrgico dos traumatismos de fígado está relacionado a menor 

frequência de complicações intra-abdominais (morbidade geral de 25% e específica do 

fígado de 7%), menor mortalidade (mortalidade geral menor que 5% e específica do 

fígado inferior a 0,4 %), menor permanência hospitalar e em unidade de terapia 

intensiva, menor incidência de infecções e menor necessidade de transfusão que o 

tratamento cirúrgico convencional. Os aspectos mais importantes que devem ser 

considerados na seleção de pacientes para o tratamento não-cirúrgico de traumatismo 

hepático são a estabilidade hemodinâmica (pressão arterial sistólica superior a 90 

mmHg, frequência cardíaca inferior a 100 bpm, com excesso de bases e lactato 

normais), estado neurológico normal que possibilite e exp loração seriada, ausência de 

sinais de irritação peritoneal, grau de lesão hepática, disponibilidade de unidade de 

terapia intensiva, volume do hemoperitônio, volume de transfusões sanguíneas, 

ausência de outras lesões abdominais associadas, coexistência de tratamento 

anticoagulante e etiologia do traumatismo hepático. De todas as variáveis as mais 

relevantes são a estabilidade hemodinâmica no momento de admissão na emergência, a 

reanimação inicial (menor que 2.000 ml de líquidos) e ausência de sinais de irritação 



peritoneal. Nenhum dos outros critérios deve ser considerado uma contra-indicação 

absoluta para o tratamento não-cirúrgico. Entretanto, as lesões graves (IV-V), 

hemoperitônio abundante (superior a 500 ml de sangue), idade superior a 65 anos, 

presença de pseudoanuerisma ou fuga de contraste venoso, não contra- indicam o 

tratamento não cirúrgico, entretanto existe uma possibilidade de fracasso.  

Quanto mais grave for a lesão hepática maior a possibilidade de instabilidade 

hemodinâmica e da presença de lesões associadas. Entretanto é muito pequena a 

porbabilidade de predizer o insucesso do tratamento conservador. A existência de lesões 

de outras vísceras abdominais associadas na tomografia computadorizada de abdome 

duplica a probabilidade de fracasso do tratamento não-cirúrgico. Nessas situações a 

lesão hepática não deve ser a causa do insucesso terapêutico.  

Não existe consenso em relação ao intervalo de tempo que deve ocorrer entre o 

traumatismo hepático e o retorno das atividades habituais. Esse período pode ser de um 

a seis meses. O mesmo ocorre em relação à necessidade e periodicidade dos controles 

com tomografia computadorizada, entretanto existe uma tendência em realizar a 

tomografia seriada a partir do primeiro mês, sem evidência de que esse procedimento irá 

influenciar na evolução clínica do paciente. Para detectar precocemente o fracasso do 

tratamento não-cirúrgico e indicar o tratamento mais adequado, é necessária uma 

reavaliação periódica do paciente.  

Dentre as complicações do tratamento conservador, que podem ser observadas 

no traumatismo de fígado há a hemorragia, fístula biliar, bilioma, hemoperitônio, 

hemobilia, síndrome compartimental abdominal, presença de outras lesões viscerais 

inadvertidas e abscesso hepático. A maioria pode ser tratada de forma conservadora, 

entretanto alguns casos necessitam de cirurgia. A morbidade está diretamente 

relacionada com a gravidade da lesão hepática, sendo 0% nas lesões grau I e II, 1% nas 

lesões grau III, 21% nas lesões grau IV e 63% nas lesões grau V.  

 A incidência de hemorragia posterior ao tratamento não cirúrgico é baixa e é a 

causa mais frequente de mortalidade. Acontece durante as primeiras 72 horas em 85% 

dos pacientes com um importante pico de incidência nas primeiras 24 horas. 

Aproximadamente 20% dos pacientes que apresentam recidiva da hemorragia podem 

necessitar de cirurgia.  

 As lesões biliares ocorrem em 0,5-5% dos casos e as manifestações são 

observadas após o terceiro dia do traumatismo hepático. Não é causa de mortalidade. 

São consequência da ruptura dos ductos biliares, originando as fístulas biliares, biliomas 

e coleperitônio. Não são tão comuns nas lesões hepáticas grau I e III e relativamente 



comuns nas lesões grau IV e V. Clinicamente manifestam-se por dor abdominal e 

comprometimento da função respiratória e renal e por elevação persistente da 

bilirrubina sérica. O diagnóstico pode ser realizado por exames de imagem com 

tomografia computadorizada de abdome e ressonância magnética. O tratamento desses 

pacientes com drenagem percutânea guiado por ultra-sonografia ou tomografia é capaz 

de proporcionar resolução completa em 70% dos casos. Para aqueles com fístula biliar 

persistente apesar da drenagem percutânea, a colangiopancreatografia endoscópica 

retrógrada (CPRE) com papilotomia endoscópica ampla ou colocação de prótese biliar é 

uma medida terapêutica importante. A hemobilia é uma complicação incomum e pode 

ser tratada com radiologia intervencionista através de ambolização ou CPRE quando 

associado a fístulas ou biliomas. Alguns pacientes desenvolvem coleções fluidas 

complexas formadas por sangue coagulado e bile. Nestes pacientes a drenagem 

percutânea e CPRE podem ser insuficientes, sendo indicado o tratamento por 

laparoscopia.  

 Os abscessos intra-abdominais (hepáticos, subfrênicos e sub-hepáticos) são 

considerados complicações tardias, uma vez que se manifestam após o terceiro dia do 

traumatismo hepático. O tratamento consiste na administração de antibióticos, associado 

a drenagem percutânea. A síndrome compartimental abdominal como consequência de 

um traumatismo hepático representa 1% dos casos e necessita de tratamento cirúrgico. 

Uma outra complicação nestes pacientes são as lesões viscerais inadvertidas, deixando 

evidente a importância de uma seleção adequada dos pacientes.  

 A arteriografia com embolização no tratamento do traumatismo hepático contuso 

ou penetrante passou a ter um benefício bem estabelecido. Entre as situações em que a 

angioembolização hepática pode ser útil são as seguintes: o controle da hemorragia na 

presença de lesão hepática de grau elevado naqueles pacientes hemodinamicamente 

estáveis, extravasamento de contraste na arteriografia inicial e no tratamento da 

hemorragia tardia. Esse procedimento está associado à diminuição da necessidade de 

transfusão, menor número de abscessos subhepáticos e menor mortalidade se realizado 

precocemente. Pacientes com hemobilia, hemorragia tardia mediante drenagens ou com 

fístulas arterioportais ou arteriovenosas podem ser diagnosticados com tomografia 

computadorizada. Pacientes instaveis que estabilizam com reposição de líquidos ou 

transfusão ou que precisam de transfusões repetidas podem se beneficiar da arteriografia 

hepática seguida de embolização.  

A utilização sistemática da arteriografia intra-operatória ou perioperatória no 

contexto da cirurgia para controle de danos pode promover uma diminuição 



considerável da mortalidade em pacientes estáveis com lesões graus IV e V. As 

complicações associadas à arteriografia são em sua maioria as complicações locais 

como hematoma da região inguinal, seguida de outras menos frequêntes como necrose 

hepática, fístula biliar, colecistite, abscesso hepático.  A embolização pode levar ao 

aumento de incidência de complicações biliares, entretanto à diminuição das 

complicações associadas a um volume elevado de transfusão.  

 

TRATAMENTO NÃO-CIRÚRGICO DO TRAUMA HEPÁTICO PENETRANTE 

 

As lesões hepáticas penetrantes por arma branca ou arma de fogo são condições 

frequentes e, os primeiros casos de tratamento não cirúrgico de lesão hepática 

penetrante aconteceram em 1986. Esse dado associado à elevada incidência de 

complicações relacionadas ao tratamento cirúrgico, tem contribuido para que o 

tratamento conservador seja o procedimento de eleição nessas situações.  

Os critérios fundamentais para a aplicação do tratamento conservador nesses 

pacientes são a estabilidade hemodinâmica, a ausência de sinais de irritação peritoneal e 

a exclusão de lesões de víscera oca. Os avanços e a frequente utilização da tomografia 

computadorizada de abdome nos serviços de emergência, é possível excluir com 

elevada sensibilidade e especificidade as lesões intestinais e tratar sem a necessidade de 

cirurgia os ferimentos por arma de fogo com lesão hepática isolada em pacientes 

hemodinamicamente estáveis. Nessas situações, a arteriografia com embolização 

representa um papel decisivo naqueles casos em que é observado o extravasamento do 

contraste.  

 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS LESÕES HEPÁTICAS 

 

A principal causa de mortalidade em pacientes com traumatismo hepático que 

necessita de tratamento cirúrgico é o sangramento. Portanto o principal objetivo 

terapêutico deve ser o controle do sangramento. Os pacientes que apresentam choque 

hemodinâmico não-responsivo a reposição líquida e apresenta líquido livre no quadrante 

superior direito ao exame de ultra-sonografia, necessitam de cirurgia de urgência. 

Alguns estudos consideram que a combinação de lesão hepática grau IV e V e a 

necessidade de mais que 2.000 ml de líquido por hora para manter a normovolemia, 

constitui indicação absoluta de cirurgia de urgência devio a impossibilidade de descartar 

uma lesão venosa justahepática.  



O cirurgião deve estar preparado para aplicar sem demora a cirurgia para 

controle de danos. O procedimento deve consistir em laparotomia supra-umbilical e 

tamponamento nos quatro quadrantes. Se o tamponamento do quadrante superior direito 

for capaz de promover uma hemostasia temporária eficaz, procede-se à retirada das 

compressas dos outros quadrantes para avaliar a presença de lesão intestinal e 

sangramento nessas regiões. Posteriormente, será realizada uma avaliação da lesão 

hepática. Caso o tamponamento não consiga promover a hemostasia hepática, deve ser 

realizada a manobra de Pringle que nessas situações apresenta valor diagnóstico e 

terapêutico. Uma vez obtida a hemostasia com a manobra de Pringle, as compressas são 

retiradas para avaliar as lesões hepáticas.  

As lesões que apresentam sangramento venoso são as que melhor respondem às 

medidas compressivas obtidas com o tamponamento e podem também ser controladas 

com manobras hemostáticas locais ou uso de bisturi de argônio. O sangramento profuso 

ou de origem arterial necessitam de suturas hemostáticas ou ligaduras. Uma vez 

controlada a hemorragia, as seguintes prioridades cirúrgicas são a extripação do tecido 

hepático necrosado ou desvitalizado e a reparação dos vasos lesados.  

As lesões hepáticas complexas (grau IV e V), presentes em 8 a 20% de todos os 

traumatismos hepáticos, implicam em elevada morbidade (25 a 60%), mortalidade (20 a 

50%) e lesões associadas (em média 3 por paciente). As condutas utilizadas em cirurgia 

para controle de danos que incluem a mobilização hepática e o tamponamento hepático 

são as melhores alternativas cirúrgicas para os pacientes não suscetíveis a medidas 

conservadoras ou naqueles onde foram fracassadas as medidas de tratamento cirúrgico e 

angioembolização.  

As lesões da face posterior do fígado, da veia cava retro-hepática ou a avulsão 

das veias supra-hepáticas ou dos ramos do lobo caudado são lesões de difícil tratamento 

e com importante mortalidade associada. Quando não for possível o controle da origem 

do sangramento, pode ser realizado o tamponamento, que em muitos casos pode 

promover uma hemostasia eficaz. Quando essa medida fracassa, deve-se proceder às 

técnicas mais complexas de exclusão hepática e controle mediante suturas. Em situações 

extremas é possível realizar a ligadura da veia cava inferior e avaliar a necessidade de 

realização de fasciotomias preventivas nos membros inferiores para evitar síndrome 

compartimental. O tamponamento é fundamentado na reconstrução da anatomia 

hepática mediante compressão do parênquima, manualmente ou com compressas, 

aproveitando a rigidez das paredes anterior, posterior e lateral da caixa torácica. Da 

mesma forma, devem ser utilizadas compressas na região infra-hepática, colocadas de 



forma longitudinal e estendidas em contato com os planos hepáticos e o tecido que os 

mantêm.  

Após a realização do tamponamento hepático, a pressão da ventilação mecânica 

e a pressão venosa central devem ser controladas de forma minuciosa. Um aumento da 

pressão intra-abdominal implica no risco de compressão da veia cava infra-hepática e do 

aparecimento de síndrome compartimental abdominal. Tem sido recomendado que em 

todo paciente que seja realizado a estratégia de controle de danos seja utilizado o 

fechamento temporário da parede abdominal. A utilização do tamponamento peri-

hepático aumenta a sobrevida dos pacientes com lesões hepáticas graves em até 60%. 

Durante todo o procedimento é importante que sejam tomadas todas as medidas contra a 

coagulopatia, hipotermia e acidose.  

Esses pacientes devem ser transferidos para uma unidade de terapia intensiva 

para correção dos parâmetros clínicos e hemodinâmicos. A intervenção para retirada do 

tamponamento e realização da cirurgia definitiva pode ser realizada no período de 24 a 

72 horas. Os resultados da cirurgia para controle de danos no trauma hepático são 

claramente melhores que aqueles da cirurgia convencional.  

 

 

TUMORES PRIMÁRIOS DO FÍGADO 

 

HEMANGIOMA  

 

 É o tumor benigno mais encontrado no fígado. A frequência desses tumores 

pode variar de 0.4 a 20% nas séries de autópsia e de ultra-sonografia. A 

hemangiomatose hepática pode acontecer em qualquer idade e com uma predominância 

de mulheres para homens de 3:1. 

 

Quadro clínico 

 A maioria dos hemangiomas com tamanho inferior a 4 cm é assintomática. Os 

tumores considerados maiores, geralmente são sintomáticos. Esses tumores são 

frequentemente encontrados em pacientes que realizam exames de imagem abdominal 

durante a investigação de outras condições clínicas. A sintomatologia está relacionada a 

tumores grandes que evoluem com trombose, compressão de órgãos adjacentes ou 

sangramento. A síndrome de Kassabach-Merrit é caracterizada por plaquetopenia e 

coagulopatia de consumo decorrente da trombose recente de um hemangioma gigante. 



 

Patologia 

O hemangioma cavernoso (tipo histológico mais comum) é uma malformação 

vascular que cresce por ectasia e não por desenvolvimento neoplásico. São lesões 

hamartomatosas congênitas sem potencial de malignização. São solitários, porém lesões 

múltiplas podem aparecer em até 40% dos pacientes. Localizam-se preferencialmente 

nos segmentos posteriores do fígado direito. 

 

Diagnóstico 

 Os testes de função hepática raramente se alteram na presença de um 

hemangioma. Os marcadores tumorais também se encontram dentro da normalidade.  

 A utilização apropriada de 2 ou 3 métodos de imagem hepática são suficientes 

para confirmar o diagnóstico na maioria dos casos.  A ultra-sonografia abdominal é um 

método não-invasivo seguro no diagnóstico de hemangiomas maiores que 2 cm. 

Infelizmente, alguns tumores malignos podem apresentar um padrão ecográfico 

semelhante e isso indicaria outro método complementar para a confirmação diagnóstica. 

  A aparência do hemangioma na tomografia computadorizada (TC) é bem 

característica. Na fase sem contraste são lesões bem definidas, hipodensas e com bordas 

lobuladas (Figura 4). Após injeção do contraste, acontece um realce periférico nodular 

da lesão seguido de um realce centípeto na fase tardia. Já a ressonância magnética (RM) 

é um exame de alta acurácia no diagnóstico e na caracterização dos hemangiomas. A 

sensibilidade e especificidade variam de 73 a 100% e 83 a 97% respectivamente. São 

lesões hiperintensas em T2 (Figura 4). 

 

Tratamento 

O manejo expectante com observação é a conduta clínica mais realizada. 

Pacientes com dor crônica e sintomas compressivos são os mais considerados para a 

ressecção. Outras indicações icluem: crescimento da lesão, incerteza diagnóstica, 

atividades com risco de trauma abdominal e a sindrome de Kassabach-Merrit. 

 
 



 
Figura 4: Hemangioma no segmento 7 na TC fase venosa. 
 
 
ADENOMA  
 
 O adenoma é uma proliferação de hepatócitos em um fígado normal. Ocorre 

principalmente em mulheres entre 20 e 40 anos com uma incidência de 3 a 4 para cada 

100.000 usuárias de contraceptivos orais. Essa incidência cai para 1 em um milhão em 

não usuárias ou que usaram anticoncepcionais por menos de 2 anos. A lesão pode ser 

encontrada em homens, mas a relação é de 11 mulheres para 1 homem.  

 

Quadro clínico 

 Pacientes com adenoma hepático são mais sintomáticos de que os portadores de 

hiperplasia nodular focal. Dor no abdome superior é comum e está relacionada ao 

sangramento intra- lesional. Raramente a hemorragia é intraperitoneal, podendo causar 

hipovolemia e choque.  O risco de complicação de um adenoma pode atingir 30 a 50%. 

Lesões grandes parecem conter maior risco. A chance de malignização é largamente 

aceita como outra razão para a ressecção de todos os adenomas. 

 

Patologia 

 São nódulos solitários, pediculados, podendo atingir 30 cm. Estão associados a 

hemorragia, necrose e vasos superficiais proeminentes. Na microscopia apresentam 

hepatócitos ricos em gordura e glicogênio. Múltiplos adenomas (adenomatose hepática) 

são encontrados em 12 a 30% dos pacientes, e pode ser considerada uma entidade 

patológica diferente do adenoma hepático isolado (Figura 5).  

 

 



 
 
Figura 5: Aspecto cirúrgico após a ressecção de múltiplos adenomas. A seta marca um pequeno 
adenoma ser ressecado. 
 
 
Diagnóstico 

O aspecto ultra-sonográfico dos adenomas é inespecífico. São hiperecoicos 

devido ao seu conteúdo lipídico. Ecogenicidade heterogênea acontece nas lesões com 

necrose e sangramento. A TC e RM são também inespecíficos, devido às diferentes 

nuances da lesão (gordura, necrose, degeneração maligna, sangramento). A grande 

dificuldade é a diferenciação entre hiperplasia nodular focal e hepatocarcinoma. 

 

Tratamento 

 O comportamento imprevisível do adenoma indica a ressecção cirúrgica como a 

melhor opção terapêutica. Devido ao potencial de malignização, a segmentectomia ou 

lobectomia regrada é a melhor conduta. 

 Na vigência do sangramento, a ressecção definitiva pode ser precedida de 

arteriografia com embolização e estabilização hemodinâmica do paciente. 

 

 

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL  

 

 É um tumor não-neoplásico do fígado. Após o hemangioma, é o tumor benigno  

mais encontrado. A incidência em autópsia atingiu 0.3% dos fígados adultos. Ocorre em 

todas as idades e sexos, com predominância em mulheres entre a 2º e 3º décadas. Nos 

últimos 20 anos parece ter havido um aumento na incidência dessa lesão, podendo 

refletir o uso ampliado da TC e da ultra-sonografia. 

 



Quadro clínico 

 Assim como nos hemangiomas, a maioria dos pacientes é assintomática. 

Sintomas parecem ocorrer em 10% dos portadores dessa lesão. Dor inespecífica é o 

principal sintoma. Pequenas anormalidades nos testes de função hepática podem ser 

encontrados em 12 a 76% dos pacientes. Complicações como ruptura, sangramento e 

infarto da lesão são eventos extremamente raros. 

 

Diagnóstico 

 Na maioria das vezes, uma combinação de estudos radiológicos pode 

diagnosticar essa lesão sem a necessidade de biopsia. A patognomônica cicatriz central 

frequentemente não é identificada. A RM é o exame que apresenta as melhores 

sensibilidade (70%) e especificidade (98%). 

 

Tratamento 

 As estratégias de tratamento dos pacientes com hiperplasia nodular focal 

dependem da certeza do diagnóstico. Em pacientes assintomáticos com lesões típicas 

nos exames radiológicos, nenhum tratamento ou investigação será necessário. Pacientes 

sintomáticos devem ser bem avaliados em relação a dor abdominal e sintomas 

compressivos para uma boa indicação cirúrgica. 

 

 

CARCINOMA HEPATOCELULAR  

 

O carcinoma hepatocelular (CHC) é o tumor primário mais comum do fígado 

em adultos e uma das mais prevalentes doenças malignas do mundo. É estimada uma 

ocorrência de pelo menos um milhão de novos casos/ano. É uma doença extremamente 

frequente no sudeste da Ásia (China, Taiwan, Japão) e na África tropical subsaariana. A 

distribuição geográfica do CHC se mostrou bastante relacionada a incidência de 

infecção por vírus B nessas regiões. No Brasil, sua incidência parece ser pouco elevada, 

sendo maior nas regiões norte, nordeste e sudeste do que no sul do país. 

 

Fatores de risco 

A Tabela  8 abaixo enumera os principais fatores bem definidos e algumas 

possíveis causas do desenvolvimento dessas neoplasias. 

 
 



Tabela 8: 
Definitivo Possível 
Infecção crônica por vírus B Anticoncepcionais orais  
Infecção crônica por vírus C Esteroides anabólicos 
Aflotoxina  Deficiência de a1 antitrpsina 
Cirrose hepática Álcool 
Tirosinemia hereditária  
Hemocromatose primária   
 
 
Quadro clínico 
 
 Normalmente o CHC é uma doença silenciosa. A sintomatologia específica só 

irá aparecer nos estádios avançados da doença quando o tumor estiver volumoso ou com 

disseminação extra-hepática. 

 As principais queixas e sinais clínicos são geralmente consequências do volume 

da massa ou decorrente da cirrose. Dor em abdome direito, astenia e emagrecimento são 

os sintomas mais importantes. Em locais de baixa incidência, a piora clínica de um 

paciente cirrótico fala a favor de um CHC. Já nos países de alta incidência, como no 

Japão, o CHC tendo a acometer pacientes jovens com tumores grandes e agressivos. 

Nesses tumores, pode-se observar sopro e frêmito sob o lobo hepático acometido. 

 

Patologia 

 Existem algumas variações patológicas do hepatocarcinoma de importância para 

o cirurgião. O tumor fibrolamelar (Figura 7) ocorre em pacientes mais jovens, não-

cirróticos e que evoluem com um prognóstico melhor quando comparados ao CHC 

típico. O tumor misto CHC-colangiocarcinoma é classicamente conhecido como um 

tumor agressivo. 

 

Diagnóstico 

  A inespecificidade do quadro clínico torna os exames laboratoriais e de imagem 

primordiais ao diagnóstico. No passado, a elevação da fosfatase alcalina e ?-GT em um 

paciente cirrótico sugerem o crescimento e compressão da árvore biliar por um CHC. 

 A dosagem seriada da a – fetoproteína serve para o diagnóstico, mas sua 

principal função é a de triagem no rastreamento de pacientes cirróticos e portadores de 

doença ativa dos vírus C e B. A ultra-sonografia (USG) é também solicitada a cada 6 

meses junto com a a – fetoproteína nos pacientes de risco para a doença. A elevação 

desse marcador tem sido observada em outros tipos de tumores (linhagem germinativa), 



hepatites crônicas e agudas e na própria cirrose hepática; porém em níveis bem mais 

baixos quando comparados ao hepatocarcinoma.  

Existe uma relação direta entre os níveis de  a – fetoproteína e a diferenciação e o 

tamanho do tumor. Níveis superiores a 400 ng/ml são específicos para o 

hepatocarcinoma. 

Em relação aos exames de imagem, o diagnóstico pode ser obtido por ultra-

sonografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada (TC) e angiografia 

hepática. Esse último é o exame isolado de maior acurácia. Entretanto, é o mais 

invasivo, caro e expõe o paciente a altas doses de contraste e radiação.  A TC tem 

importante papel na complementação da USG mostrando a lesão e o tecido hepático 

circunvizinho, localização precisa, ressecabilidade (avaliando invasão vascular) e 

avaliação da lesão pós-tratamento. A TC após injeção de lipiodol é um dos métodos 

mais precisos no diagnóstico de CHC pequenos e na diferenciação de CHC de nódulos 

regenerativos. 

 

Tratamento 

 Apesar das várias e inovadoras modalidades terapêuticas utilizadas no 

tratamento do CHC, esse tumor permanece resistente a cura. Entre as opções 

terapêuticas podemos citar: 

– Ressecção cirúrgica 

 Junto com o transplante hepático é a única técnica potencialmente curativa. Essa 

modalidade é normalmente limitada pela condição clinica do paciente (cirrose – função 

hepática) e tamanho do tumor. 

– Injeção percutânea de etanol 

 Utilizada em pacientes não candidatos a cirurgia com 1-3 nódulos de até 5 cm.  

– Quimioembolização 

 Realizada com injeção de quimioterápico (mitomicina) associada a um agente 

embolizante (gelfoam ou lipiodol) no vaso arterial nutridor do tumor combinado 

necrose anóxica do tumor com ação quimioterápica. 

– Quimioterapia (adriamicina) 

 Só apresenta resposta em 20% dos pacientes. 

– Ablação por radiofrequência  

 Trata-se da introdução de uma agulha de radiofrequência no leito tumoral com 

posterior aquecimento causando coagulação e desnaturação do tumor e das células 



tumorais. Utilizada em pacientes com baixa função hepática e tumores < 5 cm. Essa 

terapia não exclui o paciente da possibilidade de um futuro transplante. 

– Transplante hepático 

 

 
 
Figura 6: Peça cirúrgica de uma hepatectomia esquerda por um hepatocarcinoma tipo 
fibrolamelar. 
 
 
HEPATOBLASTOMA   

 

 O hepatoblastoma é o tumor hepático mais comum da criança, variando de 43 a 

64% de todos os tumores hepáticos. Em comparação, apenas 1% de todos os tumores 

hepáticos nos adultos são hepatoblastomas. 

 

Quadro clínico 

 O principal sinal clínico é massa abdominal. A criança se encontra em boa 

condição clínica e o tumor muitas vezes é descoberto incidentalmente. Perda de peso, 

anemia discreta e plaquetose são sintomas relativamente frequentes. A dosagem da a-

fetoproteína está bem estabelecida como auxiliar no diagnóstico e na monitorização da 

resposta terapêutica. 

 

Patologia 

 Existem 4 tipos histológicos de hepatoblastoma: fetal, embrionário, 

mesenquimal misto, macrotubular e anaplásico. As células são sempre menores que o 

hepatócito normal.    

 



Tratamento 

 Múltiplos estudos suportam a eficácia da quimioterapia sistêmica associada a 

ressecção cirúrgica do tumor primário. Classicamente utiliza-se uma combinação de 5-

fluoruracil, vincristina e cisplatina. A quimioterapia pré-operatória facilita a ressecção 

cirúrgica. A sobrevida global é de 60 a 70%. 

 

 

TUMORES SECUNDÁRIOS DO FÍGADO 

 

METÁSTASES COLORRETAIS  

 

 Aproximadamente 150.000 novos casos novos de câncer colorretal são tratados 

anualmente nos Estados Unidos e cerca de metade desses pacientes terão metástases 

hepáticas no curso de sua doença. A sobrevida dos pacientes sem ressecção das 

metástases é de 9 meses. Na atualidade, a sobrevida após ressecção pode atingir 40 a 

50%. Entretanto, apenas 25% dos pacientes são candidatos a cirurgia. A associação de 

quimioterapia pré e pós-operatória, embolização portal seletiva, hepatectomias em 2 

tempos e métodos ablativos (radiofrequência e criocirurgia) podem aumentar esse 

percentual de pacientes candidatos a ressecção. 

 As metástases desenvolvem-se nos 2 anos seguintes após a ressecção o tumor 

primário e são mais comuns nos tumores Dukes C. A lesões são sincrônicas ao tumor 

primário em 25% dos casos. 

 

Diagnóstico 

 A dosagem do antígeno carcinoembriogênico (CEA) apresenta acurácia de 80%. 

Níveis elevados estão associados a um pio r prognóstico, e uma elevação dos níveis após 

a cirurgia representam um forte indício de recidiva. A TC com cortes finos é um 

excelente método de alta acurácia, permitindo avaliar não só o fígado como também o 

pulmão, linfonodos do hilo hepático e outros órgãos intrabdominais (Figura 7). A 

ressonância magnética pode ser utilizada na dúvida diagnóstica, como por exemplo, na 

presença de metástases e hemangiomas. A tomografia por emissão de pósitrons (PET) 

associada a TC(PET-CT) tem uma sensibilidade maior que 90% , sendo bastante útil na 

procura de doença a distância e lesões menores que 1 cm (Figura 8). 

 

 



 

 
Figura 7: Metástase colônica no segmento 6 na TC fase contrastada. Peça cirúrgica (segmentos 6 e 
7) após ressecção dessa lesão; observar que a metástase está relacionada ao ramo portal do 
segmento 6. 
 
 
 
 

 
 
Figura 8: PET-CT identificando pequeno nódulo hepático associado à recidiva tumoral na goteira 
parieto-cólica direita. 
 
 

Tratamento 

 As metástases colorretais podem ser tratadas com ressecção (único método 

isolado que pode obter cura ou sobrevida maior que 40% em cinco anos), quimioterapia 

sistêmica (FOLFOX, FOLFIRE), quimioterapia intra-arterial, ablação por 

radiofrequência e crioterapia. Na atualidade, a associação de métodos é frequentemente 

usada em ordem variada. 

 As limitações da ressecção cirúrgica têm diminuído bastante nos últimos anos. A 

utilização de ressecções segmentares glissonianas, embolização portal, quimioterapia 

adjuvante e neoadjuvante e métodos ablativos tem ampliando percentual de pacientes 

ressecáveis. A presença de mais de 4 nódulos, margem maior que 2 cm, parênquima 

hepático remanescente maior que 30% de fígado e doença bilobar não são mais contra-

indicações absolutas. Agora, a ressecabilidade deve ser determinada pela que vai 

permanecer de fígado e não pelo que vai ser removido. Isso resulta num aumento no 

número de pacientes elegíveis para a ressecção cirúrgica (Figura 9). 

 



 

 
Figura 9: Peça cirúrgica de uma trisegmentectomia hepática direita (segmentos 4, 5, 6 , 7 e 8) 
ressecada após embolização portal e crescimento do lobo esquerdo 
 
 
 
METÁSTASES NÃO COLORRETAIS 
 
 

Tumores Neuroendócrinos 

 

 São tumores de crescimento lento, mas são frequentemente associados a 

sintomas significantes e que acarretam morbimortalidade. Os principais exemplos são: 

gastrinomas, glucagenomas, somatostatinomas e tumor carcinoide maligno (Figura 10). 

Os pacientes com metástases de tumores neuroendócrinos (MTNE) são comumente 

referenciados para tratamento cirúrgico já que a sobrevida em 5 anos com tratamento 

cirúrgico agressivo é de aproximadamente 100%.  

 A ressecção cirúrgica com intuito de citoredução paliativa está justificada 

quando o tratamento clínico (análogos da somatostatina, embolização etc) falha em 

melhorar a qualidade de vida. 

 



  
 
Figura 10: Aspecto intra-operatório (lesões avermelhadas) e peça cirúrgica (hepatectomia direita) 
com múltiplas metástases de tumor neuroendócrino. 
 
Metástases não-colorretais não-neuroendócrinos (NCRNNE) 

 

 Baseado na fisiopatologia das metástases NCRNNE, as células atingem o fígado 

por via hematogênica, a indicação de ressecção cirúrgica é feita com bastante critério, 

devido à disseminação da doença. Nas metástases por via porta, a doença estaria 

confinada a cavidade abdominal. 

 Numa análise de 1452 pacientes publicada em 2006, os locais primários mais 

encontrados foram mama (32%), gastrointestinal (16%) e urológico (14%) (Figura 11). 

Os resultados histológicos comumente encontrados foram adenocarcinoma (60%), 

GIST/sarcoma (13,5%) e melanoma (13%). A sobrevida e a sobrevida livre de doença 

em 5 anos foram de 36% e 21%, já em 10 anos foi de 23% e 15%. Os fatores associados 

a um prognóstico ruim foram: idade > 60 anos, melanoma ou histologia com epitélio 

escamoso, intervalo livre de doença < 12 meses, metástases extra-hepáticas, ressecções 

R2 e hepatectomias maiores (todas com P<0,02). 



 
Figura 11: Peça cirúrgica de uma hepatectomia esquerda por metástase de tumor renal maligno 
 
 
 
TRANSPLANTE HEPÁTICO 

 

Introdução 

 

O transplante ortotópico de fígado (TOF) constitui atualmente uma modalidade 

terapêutica para vá rias doenças que apresentam importante deteriorização da função 

hepática. É considerado um procedimento seguro, apresentando sobrevida global ao fim 

do primeiro ano entre 85 e 90%. Entretanto até que se desenvolvesse ao atual nível, o 

transplante de fígado foi marcado por fatos importantes: 

 

. 1944             Thomas Medawar Demonstrou que a rejeição era um processo                      
imunológico 

. 1954  Murray  Transplante clínico de rim em gêmeos idênticos  

. 1955  Welch   Experimental - heterotópico 

. 1959  Moore   Experimental - ortotópico 

. 1960  Starzl   Experimental - ortotópico 

. 1963  Starzl   Clínico – ortotópico (óbito) 

. 1968 Machado  Primeiro transplante hepático no Brasil (Figura 1) 
 . 1969             Roy Calne   Clínico–ortotópico (sobrevida longa - 8 anos) 

. 1977  Roy Calne   Introdução da Ciclosporina  

. 1980  Starzl   Combinação – Ciclosporina – Prednisona  

. 1983 Conferência de Consenso – Transplante de Fígado deixa de ser     
experimental. O National Instuitutes of Health conclui que o Transplante 
de Fígado é uma modalidade terapêutica para portadores de doença 
hepática terminal. 

. 1987  Belzer   Solução de Belzer (Universidade de Wisconsin) 

. 1988  Raia   Primeiro transplante intervivos 



 
 Indicações 
 

Tem indicação para o TOF todo paciente que apresente uma função hepática 

deteriorada em decorrência de doença parenquimatosa do fígado, quer de maneira 

crônica, quer de maneira aguda. Essa deteriorização pode ser clinicamente representada 

por sinais e sintomas de insuficiência hepática, tais como encefalopatia hepática, 

hemorragia digestiva, ascite de difícil controle, síndrome hepatorrenal, síndrome 

hepatopulmonar. Ainda pode-se relacionar fatores que alterem a qualidade de vida em 

patologias hepáticas, como as colangites de repetição na colangite esclerosante primaria 

(CEP), o intenso prurido na cirrose biliar primaria (CPB), a intensa fadiga ou graves 

alterações ósseas observadas em ambas as patologias biliares.  

A legislação brasileira regulamenta a indicação do transplante hepático. De 

forma geral e didática podemos classificar as indicações para o TOF em adultos em 

quatro grandes grupos: 

 

• Insuficiência hepática crônica 

• Insuficiência hepática aguda grave (hepatite fulminante) 

• Doenças metabólicas do fígado 

• Tumores hepáticos 

 

 

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA CRÔNICA 

 

Constitui-se no maior grupo de indicação para TOF. Nele estão incluídas as 

hepatites virais crônicas, as doenças colestaticas crônicas – cirrose biliar primaria e 

colangite esclerosante e atresia biliar, a doença hepática alcoólica crônica, a hepatite 

auto-imune, as formas não determinadas de cirrose também chamadas criptogênicas, a 

esteato-hepatite não-alcoolica crônica, as doenças metabólicas crônicas - doença de 

Wilson, hemocromatose hereditária e deficiência de alfa-1-antitripsina -, a síndrome de 

Budd-Chiari e as patologias iatrogenicas de vias biliares, resultando em cirrose biliar 

secundária. Em todas estas situações, o achado comum será a presença de cirrose, 

estágio final de um processo inflamatório crônico no parênquima hepático.  

Entretanto, nem todo paciente com cirrose necessita de TOF. Nos casos de 

cirrose decorrente do consumo de etanol, por exemplo, consegue-se por muitas vezes 



obter estabilidade da doença hepática quando a total abstenção ao álcool é obtida, não 

sendo necessária à realização do transplante.  

 As hepatites virais crônicas B e C constituem-se na maior indicação ao TOF 

atualmente, especialmente devido ao elevado numero de casos de hepatite C (HCV). No 

hospital Barnes-Jewish da Washington University in Saint Louis (WUSTL), o TOF tem 

como sua principal indicação a infecção crônica pelo HCV, responsável por cerca de 45 

a 50% dos TOFs. A cirrose causada pelo excessivo consumo de etanol vem a seguir 

como segunda principal indicação ao TOF, acompanhada das doenças biliares.  

 

 

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA AGUDA GRAVE 

 

 Durante anos a insuficiência hepática aguda grave (IHAG) foi chamada de 

hepatite fulminante, porém nem sempre esses casos são fatais (50%), assim a 

denominação de IHAG parece mais adequada.  É assim definida a hepatopatia que 

ocorre em fígado previamente saudável, associada ao diagnóstico de encefalopatia, que 

ocorra em até oito semanas do início da icterícia. A mortalidade nesses casos é por 

edema cerebral e discrasias sanguíneas graves. As principais causas de IHAG descritas 

são as hepatites virais (A e B, principalmente), outras doenças virais, como herpes 

simples e CMV, doença de Wilson, intoxicação por acetaminofen, reações 

idiossincrásicas a drogas, hepatite auto- imune, gravidez (HELLP síndrome), síndrome 

de Budd-Chiari, e em muitos casos a doença hepática não é estabelecida.  Curiosamente, 

75% dos pacientes com IHAG são mulheres e os resultados medidos por sobrevida em 1 

ano são piores para esse grupo de pacientes quando comparados aos pacientes com 

outras indicações. Em levantamento feito na WUSTL entre janeiro de 1990 e abril de 

2004, 4% dos pacientes foram transplantados por IHAG, sendo as principais indicações: 

hepatite B em 32%, criptogênica em 32%, reação idiossincrásica a drogas em 16%, 

intoxicação por acetaminofen em 12%, hepatite A e hepatite auto- imune em 4% dos 

casos.   

 

ALTERAÇÕES METABÓLICAS DO FÍGADO 

 

 Neste grupo podemos dividir as indicações para o TOF em duas categorias, as 

doenças metabólicas que levam ao comprometimento da função hepática e as doenças 

metabólicas no fígado, que induzem a alterações em outros órgãos/sistemas. Na 



primeira categoria estão a doença de Wilson, a hemocromatose hereditária primária e a 

deficiência de alfa-1-antitripsina. Para estas doenças, o melhor momento para o 

transplante segue as mesmas regras para as formas crônicas de doença hepática, ou seja, 

pelo aparecimento de complicações relacionadas à cirrose.  No outro grupo estão 

incluídas as doenças causadas por proteínas deficientes produzidas no fígado, como a 

polineuropatia familiar amiloidótica (PFA) e a citrulinemia tipo II ou de início tardio. 

Na primeira, a ocorrência de mutação proteica no fígado leva a sua deposição em tecido 

nervoso, resultando em alterações neurológicas graves, tendo o TOF como única opção 

terapêutica e, na segunda, há produção de quantidades anormais de citrulina, resultando 

em edema cerebral e quando houver falha do tratamento convencional o TOF tem seu 

papel. No caso da (PFA), o fígado retirado pode ainda ser usado para um paciente com 

doença hepática terminal, visto que as manifestações da PFA surgem após 20 anos. A 

maioria das doenças metabólicas que necessitam de TOF, entretanto, são vistas na 

população pediátrica, como nos casos de hiperoxalúria, tirosinemia, doença de Crigler-

Najjar e doença de Neimann-Pick. 

  

TUMORES HEPÁTICOS 

 

 Nesta categoria podemos dividir os tumores como primários de fígado e os que 

invadem o fígado secundariamente. No primeiro caso está o carcinoma hepatocelular 

(CHC) e o colangiocarcinoma, enquanto na segunda podemos listar as metástases de 

tumores à distância e numa categoria à parte as metástases de tumores neuroendócrinos.  

 O CHC é o tumor maligno primário do fígado com maior incidência. Todo 

fígado cirrótico é considerado um fértil terreno para o aparecimento CHC.  Os pacientes 

com hepatite B crônica têm a particularidade de poder desenvolver CHC sem 

necessariamente ter que desenvolver cirrose. Os pacientes com cirrose por 

hemocromatose têm cerca de 100 vezes mais chances de desenvolver CHC que nas 

outras causas de cirrose. O TOF é a melhor terapia para pacientes com CHC, entretanto 

uma criteriosa seleção de pacientes precisa ser realizada, pois em pacientes com 

tumores grandes ou multifocais apresentam taxa de recidiva tumoral no enxerto muito 

elevada. Assim o atual consenso do paciente ideal para TOF em casos de CHC é aquele 

que apresenta uma lesão única menor que 5 cm ou no máximo 3 tumores com tamanho 

máximo de 3 cm, cada. Os casos de colangiocarcinoma muito raramente são 

considerados para TOF, assim como às metástases de tumores à distância. Exceção a 

essa regra se dá com as metástases de tumores neuroendócrinos no fígado, 



principalmente tumores carcinoides, após tentativas medicamentosas de tratamento, 

onde a sobrevida em cinco anos com o TOF é de cerca de 69%. 

 

Contra-indicações 

As contra- indicações podem ser divididas em absolutas e relativas (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Contra-indicações ao transplante de fígado. 
 

ABSOLUTAS     RELATIVAS    
Uso ativo de drogas    Colangiocarcinoma 
Uso ativo de bebida alcoólica  Doença cardio-pulmonar grave  
Doença maligna extra-hepática  Doença renal grave  
Hipertensão pulmonar irreversível  Idade acima de 60 anos 
Lesão cerebral irreversível   Síndrome hepatopulmonar 
Sepse extra-hepática    Sepse intra-hepática 
Doença psiquiátrica grave    Condição sócio-econômica 
      Trombose da veia porta 
      HIV positivo   
      Hepatite fulminante e doença hepática 
      Trombose do sistema porta 
 
 
AVALIAÇÃO DO DOADOR 
 

Após a comunicação pela Central de Transplante da existência de um doador e 

da determinação do receptor também realizada pela Central de Transplantes, a equipe 

transplantadora deverá avaliar as condições do doador e avaliar:  

. tamanho e peso do doador que não deve exceder ± 25% do receptor; 

. alguns critérios de exclusão do doador ideal são: 

 

- Idade > 60 anos; 

- Instabilidade hemodinâmica, definida por: 

       - PCR prévia 

 - Uso de aminas vasoativas, como dopamina > 10 µg/kg/min. 

- Dois ou mais episódios de hipotensão (pressão sistólica < 60 mmHg); 

- História de uso de drogas ilícitas ou de alcoolismo importante; 

- Presença de doença neoplásica extra-cerebral; 

- Presença de infecção sistêmica. 

 

 



IMUNOSSUPRESSÃO 

 

Na história do transplante de órgãos um marco é fundamental: a introdução 

clínica do uso da ciclosporina por Roy Calne em 1977.  

Só a partir de então é que séries consistentes e resultados animadores de 

transplantes é que começaram a surgir no mundo. 

Apesar de ser um procedimento complexo e tecnicamente difícil, foi a rejeição o 

principal inimigo no desenvolvimento dos transplantes. Apesar de haver, nos dias atuais 

esquemas potentes de imunossupressão, é preciso avançar nesse campo em vista de 

melhor controle da rejeição e de menor incidência de complicações relacionadas à 

toxicidade das drogas. 

O arsenal de drogas imunossupressoras disponíveis e de comprovada eficácia faz 

com que diversos esquemas sejam utilizados. No caso específico do transplante de 

fígado, a maioria dos esquemas de imunossupressão tem variado em torno de 2 drogas: 

a ciclosporina e o FK506 (tacrolimus). A formulação inicial da ciclosporina, por ser 

pouco hidrossolúvel, apresentava absorção errática, o que tornava mais difícil o controle 

da imunossupressão. Com o surgimento da formulação neoral, em partículas de 

microemulsão, houve uma melhora da biodisponibilidade da droga. 

Outro passo importante foi o desenvolvimento em 1989 do FK-506 ou 

tacrolimus (Prograf®), que, como a ciclosporina, é um inibidor da interleucina-2, e que 

inicialmente foi utilizado apenas como droga de segunda linha nos casos de rejeição 

crônica, mas devido aos excelentes resultados conseguidos, tem sido usado na maioria 

dos centros transplantadores americanos, como primeira escolha em diversos centros 

transplantadores. 

Quando da reperfusão do fígado, durante o procedimento cirúrgico, é dado 1g de 

corticoide. Inicia-se a imunossupressão tão logo haja ruídos hidroaéreos abdominais no 

paciente, pois prefere-se sempre a forma oral. Utilizamos a ciclosporina neoral na dose 

de 4 mg/kg/dose. Os corticosteroides têm seu papel na imunossupressão, principalmente 

pelo largo espectro na cascata de defesa, porém seu uso nos primeiros dias se faz via 

endovenosa (50 mg de metilprednisolona de 6/6 horas) em doses progressivamente 

menores com o passar dos dias. Os inibidores da interleucina-2, ciclosporina e 

tacrolimus, necessitam ter sua dosagem sérica obtida regularmente, face às oscilações 

passíveis de ocorrer, principalmente no pós-operatório imediato. A posologia da droga 

será ajustada aos níveis séricos que se deseja obter. Os níveis séricos exigidos são 



decrescentes com o passar do tempo, com isso as doses dos imunossupressores também 

o serão (Tabela 10). 

Outras drogas começam a surgir, buscando alcançar melhor efeito 

imunossupressor e menor taxas de efeitos colaterais. As comercialmente disponíveis são 

Micofenolato Mofetil, Basiliximab, Daclizumab, OKT3. 

As principais complicações do uso de imunossupressores são hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes melito e insuficiência renal crônica, com as prevalências variando de 

acordo com a droga escolhida. 

Mais recentemente, com a comprovação das elevadas taxas de desenvolvimento 

de insuficiência renal em transplantados pelo uso dos imunossupressores, o uso da 

droga sirolimus vem sendo estudado.  

 
 
Tabela 10: Esquema de dosagens do tacrolimus e da ciclosporina pós-transplante. 
   
                  TEMPO TACROLIMUS  CICLOSPORINA A 
Dias 0,1 e 2 0,05 mg/kg 12/12 h 4 mg/kg 12/12 h 
   
 Níveis séricos Níveis séricos 
Dia 3 a 29 10-12 ng 200-350 
Dia 30 a 180 8-12 ng 200-300 
Dia 180-360 5-10 200-300 
> 1 ano 5-10 125-200 
 
 

ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTE 

 

Após alta da UTI, o paciente é encaminhado para a Unidade de Transplantes, 

onde ficará numa enfermaria, em uso de máscara, com exames diários de função 

hepática, bem como rastreamento de qualquer foco infeccioso. Nesse período, as 

principais complicações são a rejeição hiperaguda e as infecções, quer virais, quer 

bacterianas, já que os níveis de imunossupressores são elevados. Na primeira semana, 

dosa-se o nível sérico do imunossupressor em dias alternados. Na segunda semana essa 

dosagem é feita duas vezes, a seguir uma vez por semana durante os primeiros dois 

meses, e a seguir a cada 15/30 dias. 

Além da rejeição hiperaguda, que se verifica horas após o transplante, cujo 

tratamento é o retransplante, pode se verificar a rejeição aguda, principalmente nos 

primeiros dois meses, de caráter celular, normalmente tratada com corticosteróides em 

doses elevadas (pulsoterapia de 1g de metilprednisolona por três dias) e que, via de 



regra, regride. Um cuidado especial merece os pacientes transplantados por infecção por 

HCV. Nesses o tratamento dos episódios de rejeição celular aguda deve ser feito com 

extrema cautela pela piora da inflamação observada após a administração de corticoides, 

bem como a menor sobrevida do enxerto.  

Os três primeiros meses são críticos, quando a maior parte das complicações 

ocorre, quer rejeição, quer infecção, assim, agendam-se visitas semanais ao ambulatório 

onde realiza-se completo exame físico, além do controle das funções renal e hepática e 

dos níveis séricos dos imunossupressores. 

A principal infecção observada nesse período é a reativação do CMV, do doador 

ou receptor, cujo tratamento se dá com uso do ganciclovir. As infecções bacterianas são 

tratadas da maneira usual. 

 

Complicações do transplante 

 

Apesar da indiscutível melhora observada nos resultados obtidos no TOF, essa 

operação continua responsável por considerável taxa de complicações, quer imediatas 

quer no longo-prazo. Elas precisam ser bem definidas e entendidas a fim de que possam 

ser prevenidas. 

Classificam-se as complicações em: 

 

 - relacionadas ao ato cirúrgico 

 - relacionadas a processos imunológicos 

 - relacionadas à recorrência da doença de base 

 - relacionadas ao uso das drogas imunossupressoras 

 

Complicações relacionadas ao ato cirúrgico 

 

 As principais complicações cirúrgicas do TOF são: hemorragia, falência 

primária do enxerto e complicações vasculares e biliares. A ocorrência de hemorragias 

nesses pacientes é corroborada pelo elevado sistema pressórico observado no sistema 

porta, com fragilidade das paredes dos vasos e neoformação vascular, associadas a 

discrasias sanguíneas comuns ao paciente hepatopata. Nesse sentido a tecnologia vem 

sendo uma aliada do cirurgião, reduzindo as taxas de complicações hemorrágicas no 

pós-operatório destes pacientes, desde o surgimento de eletrocoaguladores mais 

potentes e com menor transmissão de calor, como os de gás argônio. O uso da cola de 



fibrina, da aprotinina e do tromboelastograma também se somam na redução dessas 

complicações. Este último permite a identificação precoce de alterações hematológicas 

e seu efetivo tratamento. 

A falência primária do enxerto é definida como seu não funcionamento 

irreversível e que, se não tratado com retransplante, resultará em óbito. Fatores de risco 

são: idade do doador maior que 50 anos, presença moderada esteatose ou grave no 

enxerto (maior que 40%), tempo de isquemia fria maior que 18 horas, volume do fígado 

pequeno para o doador e presença de insuficiência renal no receptor. Já a maior 

representante das complicações vasculares pós-TOF é a trombose da artéria hepática, 

que responde por cerca de 76% delas. Sua detecção pode ser feita clinicamente pelo 

surgimento de infecções biliares, abscesso hepático ou por infartos 

intraparenquimatosos. A irrigação dos dutos biliares é pela artéria hepática, e, quando 

houver trombose, um dos sinais precoces observados é a elevação das enzimas 

colestáticas. As complicações da anastomose das veias porta e cava são mais raras. O 

tratamento dessas complicações pode ser feito inicialmente pela radiologia 

intervencionista, principalmente com a colocação de Stents intravasculares, quando 

estenoses estiverem presentes. A fim de detectar o aparecimento dessas complicações 

precocemente utiliza-se a ultra-sonografia com Doppler no pós-operatório imediato. 

Indica-se sua utilização nos dias 1,3 e 7 pós-TOF. As complicações biliares são 

representadas por fistulas e estenoses e estão relacionadas a problemas técnicos de 

anastomose ou a problemas vasculares. No diagnóstico diferencial das complicações 

operatórias do TOF estão a incompatibilidade ABO, infecção por CMV, recorrência de 

colangite esclerosante primaria no enxerto e rejeição crônica.  

 

Complicações relacionadas a processos imunitários  

 

 Podem ser observadas três tipos de complicações relacionadas ao sistema 

imunitário: rejeição hiper-aguda, rejeição celular aguda e rejeição crônica. A rejeição 

hiper-aguda ocorre em pacientes com incompatibilidade ABO e é um fenômeno 

mediado por anticorpos pré-formados, ou seja, por células B. Já a rejeição celular aguda 

(RCA), como o próprio nome diz, é mediada por células T e tem uma incidênc ia 

variável entre 48 e 57%.  A suspeição da ocorrência de RCA se da pela elevação de 

aminotransferases e enzimas canaliculares (bilirrubina, Gama-GT e fosfatase alcalina) e 

redução no débito biliar. Entretanto a confirmação diagnóstica é feita por de biopsia 

hepática com achados específicos. O tratamento é com pulsoterapia por 3 dias seguidos 



e a taxa de resposta é de cerca de 80%. Para casos refratários, OKT3 pode ser utilizado. 

Já a rejeição crônica tem uma incidência baixa em TOF (cerca de 5%) e parece ser um 

processo multifatorial. Observa-se a participação de células B e tem como característica 

principal a destruição e diminuição do numero de dutos biliares. Outro fator que pode 

participar desse processo é a obstrução de artérias e arteriolas por aterosclerose, causada 

por dislipidemia como veremos a seguir. Tem um curso insidioso e é um quadro grave, 

que requer inicialmente a troca do imunossupressor e em casos de falha, o retransplante.  

 

Complicações relacionadas à recorrência da doença de base 

 

 O principal motivo é a recorrência da hepatite C no enxerto. Nesse cenário, a 

história natural da reinfecção é bastante diferente. Enquanto no paciente 

imunocompetente o desenvolvimento de cirrose após infecção por HCV leva em media 

20 anos para ocorrer. Este período é consideravelmente menor no ambiente de 

imunossupressão do transplante, com cerca de 30% dos pacientes desenvolvendo cirrose 

em 5 anos. Isso tem levado a um novo problema: o retransplante na infecção pelo HCV, 

visto que a descompensação da cirrose nos pacientes transplantados é mais grave e mais 

precoce que nos demais pacientes.  O tratamento da infecção no pós-TOF é de difícil 

manejo pelo grande número de efeitos adversos das medicações atualmente disponíveis 

e a resposta ao tratamento é menor que no imunocompetente.  Já na recorrência da 

hepatite B, observa-se sua ocorrência em 80 a 90% nos casos quando houver replicação 

viral e 50% na ausência desta. O uso de imunoglobulina específica além de drogas 

antivirais como lamivudina e famciclovir, permitem a realização desta modalidade 

terapêutica nestes pacientes com uma taxa de recorrência em torno de 7 a 20%. A 

recorrência do hepatocarcinoma é observada em 25 a 65% dos casos, e por isto a 

seleção para o TOF é tão importante nestes casos, bem como o seguimento cuidadoso 

destes pacientes no pós-operatório a fim de se flagrar recorrência do tumor quando 

houver. As demais doenças hepáticas crônicas também podem recorrer no enxerto, 

como a hepatite auto- imune, a colangite esclerosante e a cirrose biliar primária.  

 

Complicações relacionadas ao uso das drogas imunossupressoras 

 

Estas também são complicações frequentes observadas no pós-TOF, e tem sido 

mais vistas na medida em que a sobrevida dos pacientes aumenta, e em última instância 

tem sido responsáveis por uma elevada morbimortalidade desses pacientes. Os 



principais sistemas acometidos são o cardiovascular e o renal. Além destes, as infecções 

fúngicas no período precoce do pós-operatório, e a osteoporose no longo prazo também 

se constituem complicações. As complicações infecciosas ocorrem em 69% dos 

pacientes e são responsáveis por 6 a 16% dos óbitos no primeiro ano pós-TOF. A 

disfunção renal ocorre em cerca de 28% dos pacientes e em 6% se observara a 

necessidade de diálise. 

A ocorrência de diabetes melito nessa população se deve a dois motivos: o uso 

de drogas imunossupressoras, como o tacrolimus que inibe a liberação de insulina das 

ilhotas pancreáticas e pela presença do vírus da hepatite C, hoje por si só, considerado 

fator de risco ao desenvolvimento de diabetes melito do tipo II. E a ocorrência de 

diabetes pós-transplante é associada a menor sobrevida do enxerto e do receptor. Além 

disso, 15 a 40% dos pacientes desenvolverão hipercolesterolemia e 40% 

hipertrigliceridemia. Com isto cria-se um ambiente extremamente favorável ao 

surgimento de outra síndrome: a obesidade, que pode chegar a ser vista em 28% dos 

pacientes. Estas complicações são observadas também em outras populações de 

transplantados como os de coração, onde a principal causa de mortalidade no pós-

operatório tardio é a doença coronariana ateromatosa. Assim deve-se tratar os pacientes 

com drogas como hipoglicemiantes ou insulina, além de drogas para controle das 

dislipidemias. 

 

 

PROBLEMAS ATUAIS NO TOF 

 

Falta de doadores: 

 Este é um problema mundial, principalmente pelo aumento da população que 

necessita de um transplante. Esse aumento se da por dois principais motivos, melhor 

acesso da população a serviços terciários de saúde e pelo progressivo aumento no 

numero de casos de infecção pelo HCV.  Além disso, o bom resultado do transplante de 

fígado, com uma sobrevida em uma no de cerca de 90%, fez com que esse 

procedimento fosse entendido por todos como de fato eficaz e seguro. Com isso houve 

crescimento do número de pacientes necessitando de transplante para um número quase 

fixo de doadores, o que fez com que as listas de espera crescessem muito, aumentando o 

tempo de espera, já que a nossa obedece quase que exclusivamente ao critério tempo de 

inclusão. Para tentar minimizar os danos de uma lista de espera com um grande 

tamanho, novas estratégias têm sido tentadas. São elas: 



  - “Split Liver” – Um único fígado pode ser utilizado para dois pacientes, 

cada um com um lobo. Preferencialmente, usa-se o lobo esquerdo para crianças.  

  - Doadores limítrofes – São assim considerados aqueles com mais de 60 

anos, com esteatose, com instabilidade hemodinâmica e HCV positivos para pacientes 

com infecção por este vírus. O uso de doadores com coração parado (non-heart-beating-

donor) vem sendo estudado. 

  - Transplante em dominó – Como relatado nos casos de PFA, cujo fígado 

do paciente transplantado pode ser utilizado por outro paciente. 

  - Transplante intervivos – Os bons resultados obtidos em grandes séries 

com esta técnica tem estimulado muitos centros a realizarem-na. A utilização do lobo 

direito do fígado (segmentos 5 a 8) e do lobo direito expandido (segmentos 4 a 8) tem 

determinado uma sobrevida de cerca de 87%. Sua principal indicação tem sido 

observada em pacientes com CHC. Uma seleção rigorosa e criteriosa do doador vivo, 

bem como resolução de questões éticas e psicológicas de ambos, são necessárias. Esta 

técnica parece ser bastante promissora nos tempo de escassez de órgãos de doador-

cadáver.  
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