
HEPATECTOMIA PARCIAL COMO TRATAMENTO DA DOENÇA 

DE CAROLI: RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO

A doença de Caroli caracteriza-se pela

proliferação excessiva e ramificação anormal de

ductos intra-hepáticos, associados à mutação

do gene PKHD no período embrionário. A

função hepática é degradada progressivamente

por obstrução biliar e colangites recorrentes.

OBJETIVOS

Relatar e revisar informações acerca de um

caso de doença de Caroli em paciente jovem,

submetida a tratamento cirúrgico.

MÉTODOS

Estudo primário, retrospectivo e descritivo,

envolvendo revisão de literatura e de

prontuários.

RELATO DE CASO

Paciente feminino, 24 anos, previamente hígida,

apresentou-se ao ambulatório de Cirurgia Geral

relatando dor abdominal em hipocôndrio direito,

com sinais de icterícia flutuante e colúria há um

ano. A tomografia computadorizada abdominal

mostrou dilatação das vias biliares intra e extra-

hepáticas, com densidades cálcicas puntiformes

no interior de formações císticas (sinal do ponto

central), podendo estar associado à colangite. A

colangioressonância magnética demonstrou

falha de enchimento na intersecção dos ductos

biliares posteriores com os anteriores no lobo

direito, associado à moderada dilatação das vias

biliares dos segmentos VI e VII. A paciente foi

submetida à hepatectomia direita,

colecistectomia e exploração de vias biliares. No

anátomo-patológico da hepatectomia foram

evidenciados múltiplos nódulos hiperplásicos,

associados à fibrose portal, colestase intra-

canalicular e intra-hepatocítica, ectasia de

ductos biliares e ausência de neoplasia. A

paciente permaneceu internada por 16 dias.

Recebeu alta hospitalar com dreno de Kehr, o

qual foi retirado no 29º PO.

Imagem 1: Tomografia Computadorizada de

Abdome evidenciando sinal do ponto central.

Imagem 2: Aspecto intra-operatório

apresentando hepatomegalia importante.

CONSIDERAÇÕES

A Doença de Caroli ocorre principalmente em

indivíduos do sexo feminino, como evidenciado

no caso. O diagnóstico foi alcançado através da

história clínica e exames radiológicos em

associação aos achados anatomopatológicos; e

o alívio completo dos sinais e sintomas do

doente foi obtido pela ressecção hepática

parcial, recomendada em acometimentos

localizados.
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