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Resumo 
Objetivo: descrição de técnica operatória de hepatectomia central (segmentos 
4a, 4b e 8) com abordagem totalmente laparoscópica para tratamento de 
hiperplasia nodular focal (HNF) de crescimento rápido. 
 
Método: paciente de 25 anos de idade, submetida previamente a tratamento 
neurocirúrgico de craniofaringeoma, evoluindo com insuficiência hipofisária a 
seguir, com necessidade de terapia de reposição hormonal contínua. 
Estadiamento à época da neurocirurgia evidenciou lesão hipervascular (fase 
arterial) de localização central hepática medindo 3,2 cm. Durante seguimento 
evidenciou-se crescimento para 10,3 cm. Cirurgia realizada com acesso 
totalmente laparoscópico, com a paciente em posição francesa, 
Trendelemburg reverso e decúbito lateral esquerdo de 30 graus. Utilizados 5 
portais para acesso, óptica de 10 mm 30 graus, mantido pneumoperitônio em 
12 mmHg. Transecção do parênquima empregando técnica de clampclasia 
laparoscópica sob manobra de Pringle intermitente (15 minutos 
clampeamento x 5 minutos de liberação de fluxo, tempo total 45 minutos) e 
tratamento dos pedículos e veias com ligaduras com clipes metálicos / 
plásticos.  
 
Resultado: o tempo operatório foi de 170 minutos, perda sanguínea estimada 
de 230 mL, não houve necessidade de hemotransfusão ou de suporte 
intensivo pós-operatório. A paciente recebeu alta no segundo dia de pós-
operatório. Exame anátomo-patológico confirmou diagnóstico de HNF. 
 
Conclusão: a hiperplasia nodular focal não representa um diagnóstico 
cirúrgico na quase totalidade dos casos diagnosticados. Em situações 
excepcionais, quando indicada ressecção, pode ser abordada com técnica 
minimamente invasiva com bom resultado terapêutico, dentro de centros de 
excelência em cirurgia hepática com experiência em cirurgia laparoscópica 
avançada. 
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