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Cisto Simples Hepático 

Definição 
– Cistos com conteúdo líquido claro 
– Sem comunicação com via biliar 
– Tamanhos e números variados 
– 50% possuem um cisto 
 



Cisto Simples Hepático 

Epidemiologia 
– Aproximadamente 1% das necropsias 
– Aproximadamente 3% em imagens 
– Mais comum em mulheres  

Assintomáticos 1,5:1 
Sintomáticos 9:1 

– Mais comum no lobo direito 
– Crescimento lento 
 



Cisto Simples Hepático 

Sintomas 
– Mais comum é assintomático 
– Cistos maiores podem ser sintomáticos 

 Desconforto, dor, náusea  
– Complicações 

 Sangramento (quando presente, é a mais comum) 
 Ruptura para peritônio ou via biliar 
 Infecção 
 Compressão da via biliar ou vasos 
 Torção 
 Atrofia do tecido adjacente 

 



Cisto Simples Hepático 

Sintomas 
– Sangramento 

 Dor súbita 
 Dor intensa 
 Aumento do cisto 
 Em poucos casos a dor é leve ou ausente 
 Ecografia:  

–  Ecos no interior – coágulos 
– Geralmente ecos móveis 

 



Cisto Simples Hepático 

Pacientes sintomáticos – Dx diferencial 
–   Colelitíase 
–   DRGE 
–   Dimotilidade gástrica 
–   Doença péptica 
–   Dispepsia 
 

 



Cisto Simples Hepático 

Diagnóstico 
– A maioria assintomático 

Exames de Imagem 
– Ecografia 

 Liquido anecóico 
 Uniloculado 
 Paredes imperceptíveis e lisas 
 Acentuação dos ecos posteriormente 



Cisto Simples Hepático 

Exames de Imagem 
– Tomografia e Ressonância 

Lesão bem demarcada com conteúdo de 
densidade de água 
Sem captação de contraste - avascular 
Cistos não complicados não possuem septos 
Sangramento pode dificultar o diagnóstico com 
cistoadenoma e cistoadenocarcinoma 



Cisto Simples Hepático 

Laboratório 
– Função hepática 

 Normal 
 Alterada → procurar outra etiologia 

– Sorologia para hidatidose 
 Quando dúvida diagnóstica 



Cisto Simples Hepático 

Histologia 
– Camada externa com tecido fibroso denso 
– Epitélio interno com células cuboides ou 

colunares. Semelhante as células do epitélio 
biliar. Não em todos 

– Células uniformes, sem atipias 
– Ausência de estroma mesenquimal ou atipias 

celulares (presente no cistoadenoma e no cistoadenocarcinoma) 



Cisto Simples Hepático 

Tratamento 
–   Grande maioria não requer tratamento 
–   A maioria se mantém estável 

Alguns podem crescer lentamente 
–   Cistos > que 4 cm 

Ecografia 3 meses após o diagnóstico, e depois 
novamente entre 6 meses a 1 ano. 
Estável por 3 anos → Provavelmente 
desnecessário mais seguimento  

– Aumento de tamanho 
 Suspeitar de malignidade 



Cisto Simples Hepático 

Tratamento 
–   Aspiração com Agulha 

 Controverso 
– Rápida recorrência e baixa taxa de sucesso 
–  Pode ser utilizado como teste terapêutico 

 Injeção de esclerosantes 
– Melhor do que somente aspiração 
–  Seguro, percutâneo 
–  Pode ter complicações 

– Cistojejunostomia 



Cisto Simples Hepático 

Tratamento 
– Destelhamento 

 Laparoscópico vs. Convencional  
 Baixa taxa de recorrência ~10% (0 a 14%) 
 Baixa taxa de morbidade (0 a 15%) 

–  Infecção, fístula biliar, abscesso abdominal, hematoma, 
ascite pelo dreno por alguns dias 

– Ressecção Hepática 
 Suspeita da malignidade 
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Cistoadenoma Hepático 

Epidemiologia 
– Tumor cístico raro 
– < 5% dos cistos não parasitários 
– Adultos, mais em mulheres de meia idade (~ 

40 - 50 anos) 
– Transformação maligna ~ 15% 
– Anticoncepção e gravidez? 
– Patogênese desconhecida 



Cistoadenoma Hepático 

Sintomas 
– Desconforto, dor, anorexia, massa abdominal 

palpável, distensão 
– Sintomas por muitos anos 
– Assintomático 



Cistoadenoma Hepático 

Diagnóstico 
– Necessita de confirmação histológica 
– Geralmente é único (1,5 a 35 cm) 
– Comumente de grande tamanho (10 a 20 cm) 
– Pode ser difícil de diferenciar de cisto simples 

complicado ou de cistoadenocarcinoma 



Cistoadenoma Hepático 

Exames:  
– Ecografia: 

Geralmente único 
Espessamento irregular da parede e ou septações 
Projeções papilares da parede para o interior 
Pode aparesentar calcificações na parede 
Conteúdo mais mucinoso 
Imagem hipoecóica 
Ecos internos irregulares que podem ser debris ou 
nodularidade da parede 



Cistoadenocarcinoma Hepático 

Diagnóstico 
–  Imagem: 

Geralmente únicos 
Com septações  
Projeções papilares da parede para o interior 
Pode aparesentar calcificações na parede 
Conteúdo mais mucinoso 
Pode apresentar potencial maligno 

– d 



Cistoadenoma Hepático 

Exames:  
– Tomografia 

Lesão hipoatenuante 
Uni ou multilocular 
Pode ter septações 
Parede frequentemente espessa e ou irregular 
Captação de contraste na parede ou septos pode 
ser vista 
Conteúdo com densidade maior do que a água 
(até +30 HU), devido a alto conteúdo proteico 
Calcificações na parede podem ser vistas nos 
septos e em nódulos intramurais 



Cistoadenoma Hepático 

Exames:  
– Função Hepática 

Normal 

– Ca19-9 e CEA 
Controverso, seja do sangue ou do fluido 





Cistoadenoma Hepático 

Diagnóstico Diferencial 
– Cistoadenocarcinoma 
– Cisto hidático 

Frequentemente tem calcificações 
Sorologia positiva 

– Cisto simples 
Ausência de septações, projeções papilares 
Presença de líquido fluido seroso 
Parede quase imperceptível 



Cistoadenoma Hepático 

Patologia - Macroscopia 
–  Origem no fígado, nas vias biliares (mais raro) 
–  Intrahepático (85%), extrahepático ou na vesícula 

biliar 
–  Lado direito vs. Lado esquerdo (controverso) 
–  Geralmente multiloculado 
–  Superfície externa lisa 
–  Frequentemente tem sangue no interior ou material 

achocolatado 
–  Parede com vários graus de espessamento, embora 

possa ser lisa 
–  Geralmente sem comunicação com via biliar 



Cistoadenoma Hepático 

Patologia - Histologia 
– Parede fina com epitélio interno 

Células cubóides ou colunar, secretoras de muco, 
tipo epitélio biliar, em camada única 
Estroma celular densamente fibroso, semelhante a 
tecido ovárico 

– Quando presente é considerado pré-maligno 
– Quando ausente, pode ter um prognóstico pior 



Cistoadenoma Hepático 

Tratamento 
– Ressecção 

Ressecção do cisto 
Hepatectomia 

–  Sempre na suspeita de cistoadenocarcinoma 

Ressecção parcial → Recorrência em  90 a 100% 

– Aspiração 
 De modo geral, contra-indicado 



Cistoadenocarcinoma 
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Cistoadenocarcinoma Hepático 

Epidemiologia 
– Tumor cístico raro 
– Mais comum em idosos  
– Pode invadir estruturas adjacentes 
– Pode metastatizar 

Etiologia 
– Provável origem de um cistoadenoma 



Cistoadenocarcinoma Hepático 

Diagnóstico 
– Pode ser difícil de diferenciar de 

cistoadenoma 
– Geralmente multiloculado 
– Superfície externa lisa 
– Frequentemente tem sangue no interior ou 

material achocolatado 
– Punção?  

Risco de sangramento ou de implante peritoneal. 
Níveis aumentado do CEA no líquido 





Cistoadenocarcinoma Hepático 

Patologia - Macroscopia 
– Geralmente multiloculado 
– Superfície externa lisa 
– Frequentemente tem sangue no interior ou 

material achocolatado 
– Parede geralmente espessa, frequentemente 

com massas se projetando para o interior 



Cistoadenocarcinoma Hepático 

Histologia 
– Anaplasia e pleomorfismo celular 
– Epitélio com várias camadas 
–  Inflitração do estroma fibroso 
– Podem invadir estruturas adjacentes 
– Presença de epitélio benigno sugere origem 

de cistoadenoma 



Cistoadenocarcinoma Hepático 

Tratamento 
– Ressecção hepática regrada 
– Enucleação: alta recorrência 
– Potencial de cura 
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Cisto Hepático Ciliado 

Epidemiologia 
– Raro 
– Mais comum em homens 
– Mais comum lobo esquerdo 
– Tamanho: entre 0,4 a 9 cm 
– Aproximadamente 100 casos descritos? 
– Sem potencial maligno descrito 



Cisto Hepático Ciliado 

Histologia 
– Lesões únicas 
– Epitélio colunar pseudoestratificado ciliado 
– Tecido conectivo subepitelial 
– Camada de músculo liso 
– Cápsula externa fibrosa 



Carcinoma Escamocelular Primário 

Raro 
Epitélio celular escamoso estratificado 
Mau prognóstico 



Metástases Hepáticas 

Aparência cística por necrose tumoral 
Tipos:  
– Ovário, pâncreas, cólon, rim e 

neuroendócrino 



Doença Policística 

Epidemiologia 
– Geralmente associado a policistose renal 
– 10% aos 30 anos e > 50% aos 60 anos 

Doença Policística 
–   Autossômica Dominante 

 30 a 50 % de envolvimento renal 
 Surgimento no adulto 
 Melhor prognóstico 

–   Autossômica Recessiva 
 Pior prognóstico 



Doença Policística 

Doença hepática policística 
– Autossômica dominante 
– Não associada a cistos renais 
– Não associada a aneurisma cerebral 
– Mutação do PRKCSH ou do SEC63 



Cistos Biliares 

Definição 
– Dilatação cística das vias biliares 
– Únicas ou múltiplas 

Sintomas 
– Assintomático 
– Recém nascidos 

 Dor, icterícia, massa abdominal 
 Hiperbilirrubinemia 
 Falha no crescimento 
 Dor abdominal crônica e intermitente após 2 anos 



Lesões Císticas – Hidatidose 

Assintomátcos 
Transmissão mão-boca, através de cães, 
carneiros ou através de comida ou água 
contaminada por fezes 
Mais comum na Austrália, Nova Zelandia, 
Norte da África, América do Sul e Oriente 
Médio 
Eosinofilia em 50%, ELISA positivo em 
80%. 



Lesões Císticas – Hidatidose 

Em 20% pode causar abscesso piogênico 
Tomografia pode envidenciar cistos filhos 
em até 50% dos casos  
Nunca fazer aspiração por agulha 
– Anafilaxia 
–  Implante de cistos filhos 
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Lesões Císticas – Recomendações 

Podem ser um dilema diagnóstico e 
terapêutico 
Cisto simples → É a mais comum 
Ecografia é um bom método para o 
diagnóstico 
Aspiração não é recomendada 



Lesões Císticas – Recomendações 

Seguimento por três anos é recomendado 
– Cistos grandes e não complicados 
– Avaliar crescimento, sintomas 

Suspeita de malignidade 
– Tratamento cirúrgico 

Cisto simples sintomático 
– Destelhamento 
– Aspiração não é indicada 

Inefetiva e deve ser evitada 



Lesões Císticas – Recomendações 

Tratamento cirúrgico 
– Cisto simples   → Destelhamento 
– Cistoadenoma   → Enucleação 
– Cistoadenocarcinoma  → Ressecção formal 
– Na cirurgia, inspecionar o cisto por dentro 

 Espessamento da parede, nódulos 
 Congelação 


