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RESULTADO  

   Feminino, 13 anos, admitida com dor abdominal esporádica há alguns anos, com 
piora nos últimos 3 meses, associada ao aumento do volume abdominal e sensação 
de peso. Refere abaulamento progressivo do epigástrio e do flanco direito, 
preservando um bom estado geral, sem relatos de anorexia, náuseas, vômitos ou 
perda de peso. Ao exame, abdome com abaulamento epigástrico e do flanco direito 
(Figura 1), presença de massa palpável, endurecida e dolorosa à palpação profunda, 
com margens arredondadas e de consistência firme.  
  Ultrassonografia (US) de admissão  evidenciou formação expansiva, 
predominantemente sólida com áreas císticas de permeio, ocupando quase todo 
abdome superior, medindo cerca de 23cm x 16cm. Exames laboratoriais com 
discreta anemia, eletrólitos normais, assim como provas de função hepática e 
enzimas canaliculares. Foram dosadas também a alfafetoproteína e a gonadotrofina 
coriônica humana que encontravam-se dentro dos limites da normalidade. 
   Tomografia computadorizada (TC) de abdome revelou volumosa formação 
expansiva abdominal, em íntima relação com a porção lateral do lobo esquerdo do 
fígado, deslocando o estômago, cólon transverso e alças de intestino delgado, 
determinando abaulamento da parede anterior do abdome e estendendo-se 
inferiormente até o nível de L4, medindo 25cm x 22cm x 12,5cm, com volume 
estimado de 3595cm3. Dentre as hipóteses diagnósticas, foi considerada a 
possibilidade de lesão hepática de crescimento exofítico (hamartoma mesenquimal, 
com predomínio cístico) e lesão cística congênita de origem no ligamento gastro-
hepático (cisto de duplicação), com conteúdo heterogêneo por provável 
sangramento. À ressonância nuclear magnética (RM) do abdome, a lesão 
apresentava predominantemente alto sinal na sequência T2, com conteúdo 
heterogêneo, sem evidências de realce pelo meio de contraste, sugerindo lesão 
cística com conteúdo hemático (Figura 2). Ausência de dilatação das vias biliares 
intra e extra-hepáticas e vesícula biliar deslocada lateralmente. 
   Paciente foi submetida a laparotomia, na qual foi evidenciada extensa lesão 
cística, encapsulada, sem aderência a outros órgãos e em íntimo contato com os 
segmentos II e III do fígado (Figura 3). Realizado exérese completa da lesão que 
pesou 3890g (Figura 4).  
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CONCLUSÃO 
   A despeito do grande avanço tecnológico, ainda existem dúvidas na diferenciação 
diagnóstica de lesões císticas hepáticas. Porém, a ressecção completa destas 
lesões parece ser segura e com baixos índices de complicações perioperatórias e  
baixa recidiva, sendo o mais indicado pelo potencial risco da lesão hepática sofrer 
degeneração maligna. 

  Os cistos hepáticos constituem um distúrbio com diferentes etiologias e 
manifestações clínicas. Podem ser divididos em dois grandes grupos: congênitos 
(cisto benigno solitário, doença policística hepática e doença de Caroli) e adquiridos 
(neoplásicos, traumáticos ou infecciosos). Cistos hepáticos solitários podem se 
desenvolver na forma de cisto simples ou cisto biliar, dependendo da composição do 
fluido contido em seu interior e da sua relação anatômica com a árvore biliar. 
     Os cistos acometem principalmente mulheres, envolvendo com maior frequência 
o lobo hepático direito. A maioria destes cistos tem origem congênita e pressupõe-se 
que estejam relacionados a alterações ligadas ao cromossoma 16, e pelo fato de 
acometerem principalmente o sexo feminino, acredita-se que tenham relação com 
variações dos níveis hormonais, principalmente o estrogênio. 
   Por serem assintomáticos ou apresentarem sintomas inespecíficos, os métodos de 
imagem tornam-se fundamentais para o diagnóstico dos cistos hepáticos. Achados 
incidentalmente, geralmente não merecem tratamento, sendo conduzidos de forma 
conservadora. Naqueles sintomáticos, cujos sintomas são atribuídos à presença do 
cisto, deverão ser submetidos a alguma forma de terapêutica. 
   Em virtude de uma escassez de séries de casos, sua melhor conduta permanece 
controversa, dessa forma, a partir do relato de caso, discute-se alterações 
encontradas em métodos de imagem, alternativas relacionadas ao seu tratamento, 
assim como o resultado de seu estudo anatomopatológico, com revisão de literatura.  

RELATO DO CASO  

   O pós operatório transcorreu sem complicações e a paciente teve alta no 5o dia 
PO. O estudo anatomopatológico revelou lesão cística revestida por parede 
fibrótica, com aprisionamento de estruturas ductais. 
   Realizado imunohistoquímica que evidenciou lesão cística revestida por epitélio 
colunar simples e sem atipias, com áreas hemorrágicas. Revelou positividade para 
citoceratina nas células de revestimento, achados estes, sugestivos de cisto de 
ducto biliar solitário.  

   Os cistos hepáticos solitários raramente manifestam-se na infância, porém sua 
ocorrência tem sido detectada em maior frequência com a realização da US de 
rotina no acompanhamento pré-natal, sendo a maioria deles detectados no terceiro 
trimestre de gestação. Acometem principalmente mulheres na proporção de 1,5 a 
4:1, envolvendo com maior frequência o lobo hepático direito (70% a 83%).  
   A maioria dos portadores de cistos não parasitários é assintomática. Estima-se 
que apenas 10% a 40% destes tornarão sintomáticos. Dentre os sintomáticos, 
cerca de 25%, cursam com alterações que vão de um leve desconforto até dor em 
andar superior do abdome, associado à presença massa abdominal, como no caso 
relatado. Porém, outros sintomas podem surgir por efeitos compressivos. Durante 
o exame físico, podemos detectar massa abdominal palpável ou hepatomegalia, 
sendo inespecíficos. Muitos portadores destes cistos só procurarão assistência 
quando estes tornarem-se muito volumosos ou apresentarem complicações como 
hemorragia intracística, ruptura, infecção, degeneração maligna e compressão. 
  Achados incidentais em pacientes assintomáticos podem ser conduzidos de forma 
conservadora. O tratamento do cisto hepático solitário tem por objetivo aliviar os 
sintomas e prevenir complicações, estando intimamente relacionado com seu 
tamanho, localização, assim como de suas características à US e à TC. Portanto, o 
tratamento cirúrgico, fica reservado para casos sintomáticos e aqueles de 
crescimento rápido cujo diagnóstico é duvidoso, podendo ser por laparotomia ou 
laparoscopia.  

Fig. 1: Volumosa massa abaulando 
região epigástrica e flanco direito 

Fig. 2: RM do abdome – lesão 
cística com conteúdo heterogênio 

Fig. 3: extensa lesão cística, encapsulada, sem 
aderência a outros órgãos e em íntimo contato 

com os segmentos II e III do fígado 

Fig. 4: Exérese completa da lesão de 3890g  


