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Introdução: A cirurgia videolaparoscópica (VLP) ou robótica guiada por 
fluorescência, para hepatocarcinoma (HCC), é uma modalidade nova e 
promissora, utilizada em diferentes contextos como subsídio diagnóstico e 
terapêutico. Avaliando criteriosamente o paciente cirrótico portador de HCC é 
possível determinar a indicação precisa de realizar o tratamento cirúrgico, sendo 
bem definido hoje a via minimamente invasiva como altamente benéfica. 
Objetivo: Relatar e discutir o caso de um paciente submetido a hepatectomia 
esquerda VLP devido HCC com uso intraoperatório de verde indocianina (VI) em 
um hospital oncológico (Hospital de Esperança). Relato: Paciente de 64 anos, 
do sexo masculino, realizava acompanhamento irregular, com diagnóstico prévio 
de cirrose hepática por vírus da hepatite B, Child A e tratamento com entecavir 
há 3 meses. Ao realizar um ultrassom de rotina, foi observado um nódulo nos 
segmentos II, III e IVB do fígado, que após estadiamento sugeriu HCC. O 
paciente foi submetido à ressecção do hepatocarcinoma por VLP com o uso de 
VI, sendo realizada hepatectomia dos seguimentos II, III, IVA e IVB. A biópsia 
confirmou HCC grau 2 de Edmondson-Steiner, com cerca de 8 cm em seu maior 
eixo. Recebeu alta no terceiro dia do pós-operatório e realiza acompanhamento 
ambulatorial sem sinais de descompensação hepática ou recidiva da doença 
com níveis baixos de alfa feto proteína. Discussão: O HCC é o principal câncer 
primário maligno do fígado, com diagnóstico bem estabelecido e opções de 
tratamento que devem ser avaliadas de acordo com os protocolos vigentes 
(BCLC). Os pacientes elegíveis para ressecção cirúrgica se beneficiam dos 
métodos minimamente invasivos, com menos descompensação da cirrose e 
possibilidade de avaliar a margem de ressecção com o uso de VI.  
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