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Introdução: O câncer de vesícula biliar é um tipo raro de malignidade do trato 

biliar com patogênese pouco esclarecida, diagnóstico precoce possível através 

de cirurgias eletivas de vesícula biliar ou ultrassonografia de abdome, tratamento 

multimodal complexo e, quase sempre, é inoperável. Objetivo: Descrever o 

relato de caso de um paciente com variante rara histopatológica do câncer de 

vesícula biliar que fora tratado cirurgicamente com êxito por meio de ampla 

ressecção das estruturas comprometidas pela neoplasia. Relato: Paciente 

masculino de 84 anos se apresentou com dor no hipocôndrio direito com piora 

há três meses. Um exame de ultrassom de rotina revelou a presença de uma 

grande massa em topografia adjacente à vesícula biliar, a qual demonstrou 

sinais de invasão no tecido hepático dos seguimentos IVB e V, assim como ducto 

colédoco. O paciente fora submetido ao estadiamento pré-operatório com 

ressonância magnética de tórax e abdome. A ressecção dos segmentos hepático 

IVB, V e VI foi realizada associada à completa ressecção do ducto biliar extra-

hepático, juntamente com os linfonodos de drenagem biliar in bloco. Foi 

realizada então a reconstrução do ducto biliar principal com hepático-

jejunostomia (Hepp-Couinaud) Y-Roux. Discussão: O carcinoma de vesícula 

biliar com componente escamoso é um tipo raro de câncer com prognóstico ruim 

cujo tratamento com potencial curativo somente é possível com cirurgia, em caso 

de a lesão ser ressecável. 
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