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HEPATECTOMIA PARCIAL NO TRATAMENTO DO CISTO 

HIDÁTICO: RELATO DE CASO

Objetivo Relatar e revisar informações acerca
de um caso de Cisto Hidático
Hepático em paciente do sexo
masculino, submetido a tratamento
cirúrgico.

Introdução

A hidatidose é uma zoonose que possui como agente etiológico as larvas das espécies
Echinococcus granulosus ou Echinococcus multilocularis. Os humanos são hospedeiros
intermediários, cursando com o aparecimento de cistos hidáticos, frequentemente hepáticos
(50-80%).

Paciente masculino, 37 anos, tabagista, compareceu ao ambulatório de cirurgia geral com

queixas de pirose e dor epigástrica em pontada há dois anos. A RNM do abdome evidenciou

formações císticas, algumas com septos espessos, substituindo todo o lobo hepático esquerdo,

a maior medindo cerca de 9,5 cm; com discreta proeminência das vias biliares intra-hepáticas.

Foi proposto a realização de hepatectomia esquerda associado à colecistectomia. No intra-

operatório foi constatado fígado com parênquima irregular, endurecido e aderido à massa cística

de coloração branca predominantemente à esquerda. Realizado hepatectomia ao nível do

ligamento falciforme, com ressecção do lobo hepático esquerdo e parte do segmento hepático I.

O AP revelou hidatidose hepática, caracterizada por múltiplos cistos, formados por três camadas

(fibrosa, laminada e germinativa), além de formação granulomatosa em paliçada e infiltrado

tecidual linfocítico; estudo negativo para neoplasia. O paciente permaneceu internado por 17

dias. O mesmo encontra-se em acompanhamento ambulatorial há sete meses, sem queixas

hepatobiliares.

O tecido hepático por ser mais compacto e delimitado por cápsula impede que os cistos atinjam

grandes dimensões. Para averiguar o estágio de evolução do parasita e corroborar para o

correto diagnóstico é necessário a realização de um exame de imagem do abdome superior, que

definirá a localização e profundidade do cisto hepático. A caracterização da lesão é de suma

importância para o planejamento cirúrgico, sendo este o principal método de tratamento, como

mostrado no caso clínico. Ademais, também é possível o tratamento percutâneo e/ou com anti-

helmínticos benzimidazóis.

Método Estudo envolvendo a revisão de
literatura e de prontuários.
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