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NucleoNucleo de Estudos do Fde Estudos do Fíígado gado -- UFMAUFMA

HemangiomasHemangiomas::
Quando operar e quando observarQuando operar e quando observar



Tumores EpiteliaisTumores Epiteliais

HepatocelularHepatocelular
Hiperplasia nodular focalHiperplasia nodular focal

Hiperplasia nodular regenerativaHiperplasia nodular regenerativa

Adenoma hepatocelularAdenoma hepatocelular

ColangiocelularColangiocelular
Adenoma do ducto biliarAdenoma do ducto biliar

Cistoadenoma biliarCistoadenoma biliar

Tumores Tumores MesenquimaisMesenquimais

Tecido adiposoTecido adiposo
LipomaLipoma

MielolipomaMielolipoma

AngiomiolipomaAngiomiolipoma

Tecido muscularTecido muscular
Leiomioma Leiomioma 

Vasos Vasos sanguineossanguineos
HemangiomaHemangioma

HemangioendoteliomaHemangioendotelioma

Lesões Benignas do FLesões Benignas do Fíígadogado

Tumores Tumores EpitelialEpitelial--MesenquimalMesenquimal (mistos)(mistos)
HamartomaHamartoma mesenquimalmesenquimal

TeratomaTeratoma benignobenigno

OutrosOutros
Pseudotumor inflamatPseudotumor inflamatóóriorio

AlteraAlteraçção ão gordurasagordurasa focalfocal

Lesões infecciosas Lesões infecciosas 

Lesões cLesões cíísticassticas
Cisto hepCisto hepáático simplestico simples

Cisto Cisto hidhidááticotico

Cisto de colCisto de coléédocodoco

Cistoadenoma biliarCistoadenoma biliar

DoenDoençça de a de CaroliCaroli

DoenDoençça hepa hepáática polictica policíísticastica

PielosePielose hephepááticatica

_____________
Gibbs JF, et al. Surg Clin N Am 84:463-480, 2004



_____________
Gibbs JF, et al. Surg Clin N Am 84:463-480, 2004

�� A ressecA ressecçção hepão hepáática para doentica para doençça benigna ocorre a benigna ocorre 
em 5% no tratamento dos pacientes submetidos a em 5% no tratamento dos pacientes submetidos a 
tratamento cirtratamento cirúúrgico.rgico.
�� A decisão de realizar a cirurgia deve levar em A decisão de realizar a cirurgia deve levar em 
consideraconsideraçção a presenão a presençça de sintomas, o diagna de sintomas, o diagnóóstico stico 
incerto e a histincerto e a históória natural do processo de doenria natural do processo de doençça.a.
�� ObservaObservaçção em todos os pacientes assintomão em todos os pacientes assintomááticos ticos 
independente do tamanho da lesão.independente do tamanho da lesão.

RessecRessecçção hepão hepááticatica



____________
Clarke DL, et al. HPB Surg 2004, 6:115-119

____________________________________________________________________
IndicaIndicaçção cirão cirúúrgica:                               n rgica:                               n 
____________________________________________________________________
Suspeita de adenoma                           11Suspeita de adenoma                           11
Possibilidade de doenPossibilidade de doençça maligna            11a maligna            11
Sintomas persistentes                           20Sintomas persistentes                           20
Sepse crônica                                        7Sepse crônica                                        7
____________________________________________________________________
DiagnDiagnóóstico final:                                  nstico final:                                  n
____________________________________________________________________
Hiperplasia nodular focal                       12Hiperplasia nodular focal                       12
Hemangioma                                       12Hemangioma                                       12
Adenoma                                              8Adenoma                                              8
Colangite esclerosante                            5Colangite esclerosante                            5
Pseudotumor Pseudotumor inflamatorioinflamatorio 44
ColelitColelitííase intraase intra--hephepáática                         3tica                         3
Abscesso hepAbscesso hepáático                                 3tico                                 3
Fibrose biliar benigna                             1Fibrose biliar benigna                             1
Leiomioma                                            1Leiomioma                                            1
____________________________________________________________________

Hepatectomia para lesão hepHepatectomia para lesão hepáática benigna não ctica benigna não cíísticastica



_____________
Gibbs JF, et al. Surg Clin N Am 84:463-480, 2004

�� Sintomas (dor)Sintomas (dor)
�� SSííndrome de ndrome de KasabachKasabach--MerritMerrit
�� Insuficiência cardInsuficiência cardííacaaca
�� DiagnDiagnóóstico incerto (excluir malignidade)stico incerto (excluir malignidade)
�� Ruptura e hemorragiaRuptura e hemorragia
�� OutrasOutras

Cirurgia no hemangioma Cirurgia no hemangioma 



SintomasSintomas

�� Dor abdominalDor abdominal
�� Aumento de volume abdominalAumento de volume abdominal
�� Saciedade precoceSaciedade precoce
�� NNááuseasuseas
�� VômitosVômitos
�� FebreFebre
�� TorTorçção de lesão ão de lesão pediculadapediculada
�� ObstruObstruçção gão gáástricastrica
�� CCóólica biliarlica biliar
�� IcterIcteríícia obstrutivacia obstrutiva



�� Gigante Gigante –– aquele com 4cm ou mais de aquele com 4cm ou mais de 

diâmetro. Os menores são assintomdiâmetro. Os menores são assintomááticos.ticos.

Hemangioma Hemangioma 



____________
Clarke DL, et al. HPB Surg 2004, 6:115-119

HemangiomaHemangioma

A operaA operaçção foi indicada para ão foi indicada para 
hemangioma gigante (> 4 cm de hemangioma gigante (> 4 cm de 
diâmetro), em progressão e produzindo diâmetro), em progressão e produzindo 
sintomas.sintomas.



_____________
Gibbs JF, et al. Surg Clin N Am 84:463-480, 2004

�� A maioria dos pacientes submetidos a tratamento A maioria dos pacientes submetidos a tratamento 
circirúúrgico faz para alrgico faz para alíívio dos sintomas.vio dos sintomas.
�� A dor tende a ser mais intensa em pacientes com A dor tende a ser mais intensa em pacientes com 
hemangiomas localizados perifericamente.hemangiomas localizados perifericamente.
�� Quando necessQuando necessáário a abordagem deve ser rio a abordagem deve ser 
anatômica.anatômica.
�� A enucleaA enucleaçção ão éé uma alternativa razouma alternativa razoáável se puder vel se puder 
ser realizada com seguranser realizada com segurançça.a.

HemangiomaHemangioma



_____________
Herman P, et al. J Gastrointest Surg 2005;9:853-859



_____________
Herman P, et al. J Gastrointest Surg 2005;9:853-859

RessecRessecçção hepão hepááticatica

Em 8 pacientes (3,2%) Em 8 pacientes (3,2%) 



_____________
Herman P, et al. J Gastrointest Surg 2005;9:853-859

Tamanho da lesãoTamanho da lesão

�� Hemangioma gigante: lesão com diâmetro > 5 cm.Hemangioma gigante: lesão com diâmetro > 5 cm.
�� Dor (30% dos pacientes), 44,2% maiores que 4 cm.Dor (30% dos pacientes), 44,2% maiores que 4 cm.
�� Todos com dor intratTodos com dor intratáável apresentavam lesão maior que 14 cm.vel apresentavam lesão maior que 14 cm.
�� Ruptura não foi observado.Ruptura não foi observado.



_____________
Herman P, et al. J Gastrointest Surg 2005;9:853-859

Tamanho da lesãoTamanho da lesão



�� Sintomas (dor)Sintomas (dor)
�� SSííndrome de ndrome de KasabachKasabach--MerritMerrit
�� Insuficiência cardInsuficiência cardííacaaca
�� DiagnDiagnóóstico incerto (excluir malignidade)stico incerto (excluir malignidade)
�� Ruptura e hemorragiaRuptura e hemorragia
�� OutrasOutras



�� SSííndrome de ndrome de KasabachKasabach -- MerritMerrit

--TrombocitopeniaTrombocitopenia

--HipofibrinogenemiaHipofibrinogenemia

�� consumo de fatores de coagulaconsumo de fatores de coagulaççãoão

�� mais comum em crianmais comum em crianççasas

�� raro em adultosraro em adultos

HemangiomaHemangioma



_____________
Concejero AM, et al. Surgery 2009;145:245-7

SSííndrome de ndrome de KasabachKasabach--MerritMerrit



_____________
Concejero AM, et al. Surgery 2009;145:245-7

�� Incidência de Incidência de SindromeSindrome de de KasabachKasabach--MerritMerrit éé de 3,8%de 3,8%
�� ReversReversíível apvel apóós remos remoçção do hemangiomaão do hemangioma

TratamentoTratamento



_____________
Concejero AM, et al. Surgery 2009;145:245-7

�� Medidas de suporteMedidas de suporte
�� DrogasDrogas
�� CirurgiaCirurgia

EnucleaEnucleaççãoão
LobectomiaLobectomia
Transplante hepTransplante hepáático (Doentico (Doençça difusa)a difusa)

�� Terapia multimodal Pequenos hemangiomas em Terapia multimodal Pequenos hemangiomas em 
criancriançças) as) 

CorticCorticóóideide
RadioterapiaRadioterapia
InterferonInterferon

TratamentoTratamento



�� Sintomas (dor)Sintomas (dor)
�� SSííndrome de ndrome de KasabachKasabach--MerritMerrit
�� Insuficiência cardInsuficiência cardííacaaca
�� DiagnDiagnóóstico incerto (excluir malignidade)stico incerto (excluir malignidade)
�� Ruptura e hemorragiaRuptura e hemorragia
�� OutrasOutras



_____________
Dickie B, et al. J Pediatric Surg 2009;44:125-33



_____________
Dickie B, et al. J Pediatric Surg 2009;44:125-33



_____________
Dickie B, et al. J Pediatric Surg 2009;44:125-33



_____________
Dickie B, et al. J Pediatric Surg 2009;44:125-33

Lesões focaisLesões focais

�� Avaliar doenAvaliar doençça de pelea de pele
�� Estudo cardiolEstudo cardiolóógicogico



_____________
Dickie B, et al. J Pediatric Surg 2009;44:125-33

Lesão multifocalLesão multifocal

�� Avaliar doenAvaliar doençça de pelea de pele
�� Estudo cardiolEstudo cardiolóógicogico
�� FunFunçção ão tireoideanatireoideana



_____________
Dickie B, et al. J Pediatric Surg 2009;44:125-33

DoenDoençça difusaa difusa

�� EcocardiografiaEcocardiografia



�� Sintomas (dor)Sintomas (dor)
�� SSííndrome de ndrome de KasabachKasabach--MerritMerrit
�� Insuficiência cardInsuficiência cardííacaaca
�� DiagnDiagnóóstico incerto (excluir malignidade)stico incerto (excluir malignidade)
�� Ruptura e hemorragiaRuptura e hemorragia
�� OutrasOutras



_____________
Gibbs JF, et al. Surg Clin N Am 84:463-480, 2004

Risco de malignidadeRisco de malignidade

�� Baixo riscoBaixo risco
�� Exames de imagem (CT e RNM).Exames de imagem (CT e RNM).
�� Acompanhamento.Acompanhamento.





Fase portalFase portal

Fase arterialFase arterialCT sem contrasteCT sem contraste

_____________
Gibbs JF, et al. Surg Clin N Am 84:463-480, 2004



Massa Massa hipointensahipointensa em T1em T1
Massa Massa hiperintensahiperintensa em T2em T2

Fase arterial pFase arterial póós contraste em T1 s contraste em T1 

com intensificacom intensificaçção nodular perifão nodular perifééricarica
Fase venosa portal com preenchimento centrFase venosa portal com preenchimento centríípetopeto



�� PunPunçção com agulhaão com agulha

Altamente perigosoAltamente perigoso

Menor risco Menor risco –– agulha fina e atravagulha fina e atravéés da superfs da superfíície não cie não 

peritonizadaperitonizada ((áárea nua do frea nua do fíígado)gado)

HemangiomaHemangioma



�� Sintomas (dor)Sintomas (dor)
�� SSííndrome de ndrome de KasabachKasabach--MerritMerrit
�� Insuficiência cardInsuficiência cardííacaaca
�� DiagnDiagnóóstico incerto (excluir malignidade)stico incerto (excluir malignidade)
�� Ruptura e hemorragiaRuptura e hemorragia
�� OutrasOutras



RupturaRuptura

�� Hemorragia intraHemorragia intra--abdominal.abdominal.
�� ComplicaComplicaçção temida no tumor não ressecado.ão temida no tumor não ressecado.
�� Risco baixo (condiRisco baixo (condiçção incomum).ão incomum).
�� Em tumores laterais e inferioresEm tumores laterais e inferiores
�� Maioria apresenta um ou mais sintomas prMaioria apresenta um ou mais sintomas préévios.vios.

_____________
Scribano E, et al. Abdom Imaging 1996; 21: 418-98



_____________
Gibbs JF, et al. Surg Clin N Am 84:463-480, 2004

�� TromboseTrombose

associado a contraceptivo oralassociado a contraceptivo oral

sintomas relacionados com a menstruasintomas relacionados com a menstruaççãoão

HemangiomaHemangioma



�� RessecRessecççãoão

LocalizaLocalizaçção da lesãoão da lesão

lobectomialobectomia

ressecressecçção alargadaão alargada

enucleaenucleaççãoão

ligadura da artligadura da artééria hepria hepááticatica

embolizaembolizaççãoão

HemangiomaHemangioma

_______________
Torres, OJM et al. GED 20:222-224,2001 



Obrigado!


