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RESUMO

Introdução: A Hiperplasia Nodular Focal (HNF) é um tumor hepático benigno mais
comum entre mulheres na idade reprodutiva, assintomático e constitui achado de
exame de imagem. Sabendo que a HNF apresenta um comportamento discreto,
esse estudo tem como objetivo evidenciar as manifestações deste, quanto a sua
detecção  e  possíveis  complicações.  Metodologia:  Trata-se  de  uma  revisão  de
literatura,  através das bases de dados:  PubMed,  Scielo  e Medline,  utilizando os
descritores  "Hiperplasia  Nodular  Focal',  “Complicações”  e  "Consequências
cirúrgicas", incluindo artigos que continham o texto na íntegra, publicados entre 2010
a 2020. Resultados e Discussão: O HNF apresenta a ressonância magnética e a
tomografia  dinâmica  multifásica  como  as  principais  vias  de  diagnósticos.  No
levantamento do estudo foram analisados 48 casos de diagnóstico do HNF, onde o
tratamento foi cirúrgico, devido incerteza no diagnóstico por imagem. As indicações
para o tratamento cirúrgico incluíram desconforto abdominais, aumento acentuado
do tumor com taxa de crescimento e incerteza do diagnóstico. Conclusão: Conclui-
se que o diagnóstico da HNF é através da ressonância magnética e a tomografia
dinâmica multifásica, mas, mesmo sendo benigno, existem algumas complicações
que conduzem o paciente ao procedimento cirúrgico.
Palavras Chave: Hepatocarcinoma; Indicação cirúrgica; Prognóstico clínico.

ABSTRACT
Introduction:  Focal  Nodular  Hyperplasia  (UFH)  is  a  benign  liver  tumor  most
common  among  women  of  reproductive  age,  asymptomatic  and  constitutes  an
imaging exam finding. Knowing that UFH presents a discrete behavior, this study
aims  to  highlight  its  manifestations,  regarding  its  detection  and  possible
complications.  Methodology: This  is  a  literature  review,  using  the  databases:
PubMed, Scielo and Medline, using the descriptors "Focal Nodular Hyperplasia ',"
Complications "and" Surgical Consequences ", including articles that contained the
entire  text,  published  between  2010  and  2020.  Results  and  Discussion: UFH
presents magnetic resonance imaging and multiphasic dynamic tomography as the
main diagnostic pathways.The study survey analyzed 48 cases of UFH diagnosis,
where treatment was surgical, due to uncertainty in the treatment. Diagnostic imaging
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The  indications  for  surgical  treatment  included  abdominal  discomfort,  a  marked
increase in the tumor with growth rate and uncertainty of the diagnosis. Conclusion:
It  is  concluded  that  the  diagnosis  of  UFH  is  through  magnetic  resonance  and
multiphase  dynamic  tomography,  but,  even  though  it  is  benign,  there  are  some
complications that lead the patient to surgical procedure.
Keywords: Hepatocarcinoma; Surgical indication; Clinical prognosis.

INTRODUÇÃO

Os tumores do fígado são comuns, ocorrendo em 9% da população, mas a

maioria  é  benigna,  assintomática  e  constitui  achado  de  exame  de  imagem. Os

tumores  hepáticos  são  divididos  em  benignos  e  malignos,  sendo  a  Hiperplasia

Nodular  Focal  (HNF)  o  2º  tumor  benigno mais  comum entre  mulheres  na idade

reprodutiva (COELHO et al., 2011). Em 90% dos casos, HNF são massas únicas

com menos de 4 cm e geralmente são identificadas incidentalmente. Eles podem

ocorrer  em  qualquer  idade,  embora  seja  mais  comum  em  mulheres  e  possam

aumentar de tamanho durante a gravidez ou por terapia com estrogênio (LOPEZ

PANQUEVA, 2015).

Este tipo de tumor tem como característica uma cicatriz central espessa com

septos  radiantes.  Além  dos  cordões  hepáticos,  pode  haver  numerosos  ductos

biliares, de origem hepatocitária, que não se comunicam com a árvore biliar. A lesão

de HNF é lobulada e bem demarcada,  mas não encapsulada.  Pensa-  se  que a

partenogênese da HNF ocorre como resultado de uma resposta hiperplásica a uma

anomalia vascular, com o consequente crescimento desorganizado de hepatócitos e

ductos biliares.  (STRAUSS et al., 2015). Coria; Duarte; Pérez, (2016) afirmam que

ocorrem raramente sintomatologia, e que geralmente a HNF pode crescer 10 cm de

diâmetro. 

Diante  do  exposto,  este  estudo  tem  como  objetivo  evidenciar  vias  de

diagnóstico  do  tumor  benigno  Hiperplasia  Nodular  Focal,  além  de  possíveis

complicações que levem o paciente a um procedimento cirúrgico. 

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, onde foram utilizadas

as bases de dados U.S. National Library of Medicine - PubMed, Scientific Electronic

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



Library Online - Scielo e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online –

Medline. Foram utilizadas as seguintes palavras chaves: "Hiperplasia Nodular Focal',

“Complicações” e "Consequências cirúrgicas". 

Foram selecionados os artigos científicos publicados no período de tempo

entre 2010 a 2020, em português, inglês e espanhol, que estivessem disponíveis na

íntegra e fossem relevantes ao tema proposto. Foram descartados artigos repetidos,

assim como os que não se enquadravam nos critérios de inclusão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  HNF  é  decorrente  de  uma  malformação  vascular,  mediada  por

desregulação  dos  genes  da  angiopoietina  (ANGPT1  e  ANGPT2)  que  leva  ao

desencadeamento  da  hiperperfusão  sanguínea  uma  resposta  hiperplásica  /

regenerativa secundária no parênquima hepático (PERRAKIS et al., 2012). O HNF

resulta  de  lesão do trato  porta  (devido  à  inflamação do trato  porta  ou  isquemia

arterial), levando a comprometimento venoso, com hiperplasia hepatocelular e, em

alguns casos, colestase. As lesões de HNF também ocorrem em associação com

outras  anormalidades  vasculares,  como  Telangiectasia  Hemorrágica  Hereditária

(doença de Rendu-Osler-Weber) e ausência congênita da veia porta (RONCALLI;

SCIARRA; TOMMASO, 2016).

A  ressonância  magnética  e  tomografia  dinâmica  multifásica  tem uma  alta

capacidade de precisão do diagnostico na identificação de HNF. Na ressonância

magnética  evidencia-se  a  imagem  da  cicatriz  central,  demostra  aumento  na

intensidade do sinal na imagem ponderada T2, a uma diferenciação precisa com a

HNF e adenoma hepatocelular (HCA) que pode ser feito pela imagem ponderada de

T1  com  a  administração  de  hepato-contraste  biliar  de  RM.  A  utilização  da

ultrassonografia com contraste é usada como complemento para a diferenciação

entre a HCA e HNF (KINTÃO et al., 2018)

O rápido progresso da doença, a ocorrência de sintomas, a obstrução dos

vasos grandes, icterícia e incerteza do diagnóstico especialmente no caso de um

HNF  atípico  ou  quando  houver  dificuldade  na  diferenciação  entre  adenoma

hepatocelular (HCA) e HNF podem ser aceitos como indicações para tratamento

cirúrgico.  Porém, alguns autores consideram o risco de uma grande complicação
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desencadeada  pelo  HNF  como  fator  para  desencorajar  o  tratamento  cirúrgico,

enfatizando o risco potencial de peri e pós complicações operatórias e sugerem um

apenas um tratamento conservador, através de avaliação e observação (CHICHE;

ADAM, 2013).

De acordo com Perrakis (2017) em um estudo realizado entre janeiro de 1990

e  janeiro  de  2016,  no  Departamento  Cirúrgico  da  Universidade  de  Erlangen-

Nuremberg com 227 pacientes  portadores de hiperplasia  nodular  focal,  onde 210

eram mulheres, 78 dessas precisaram em algum momento tratamento cirúrgico. As

indicações para o tratamento cirúrgico incluíram abdominais desconforto, aumento

acentuado do tumor com taxa de crescimento e incerteza do diagnóstico,  assim

como,  complicações  extra-hepáticas,  morbidade,  mortalidade,  e  no  alívio  dos

sintomas após o tratamento cirúrgico.

No levantamento do estudo que foi analisado 48 casos de diagnostico HNF, o

motivo pelo qual  foi  realizado o tratamento com o uso de cirurgia  os casos que

houveram incerteza no diagnóstico por imagem. Até mesmo quando o resultado da

biopsia percutânea teve seu diagnóstico HNF, se na pesquisa por imagem tivesse

suspeita  de adenoma óptico,  CHC entre outras  doenças malignas,  a  escolha da

cirurgia era realizada (JUNG, 2019).

Haun et al (2015) teve no seu estudo de centro único usando 100 casos de

HNF, teve como indicações para a realização da ressecção hepática tumores com

sintomas com desconforto abdominal, histórico de câncer, risco de malignidade e

icterícias das estruturas vasculares e biliares. Relatam que a ressecção hepática é

sugerida como uma opção de grande importância no tratamento da HNF sintomática

ou quando não pode ser descartada a malignidade, quando indicado clinicamente

representa  uma  opção  segura  levando  a  melhora  da  qualidade  de  vida  nos

pacientes sintomáticos.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a Hiperplasia Nodular Focal  se trata de um tumor benigno

proveniente de uma mal formação vascular no parênquima hepático, tendo como

principais vias de diagnósticos a ressonância magnética e a tomografia dinâmica

multifásica. Apesar de ser benigno, existem algumas complicações relacionadas ao
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tumor  em questão  que  conduz  o  paciente  ao  procedimento  cirúrgico,  tais  como

obstrução dos vasos, icterícia,  aumento acentuado do tumor,  complicações extra

hepáticas, dentre outros.
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