
  
 
 

O que é? O adenoma hepatocelular (também denominado adenoma 
hepático) é um tumor (neoplasia) benigno pouco frequente, que se 
desenvolve em um fígado sem doença hepatica pré-existente. A 
maioria dos adenomas são vistos em mulheres na idade reprodutiva. 
 

Qual é a causa? O principal fator de risco para o seu surgimento é 

a exposição a estrogênios, como, por exemplo, anticoncepcionais 
orais.  Houve um aumento do número de diagnósticos nas décadas 
de 1980 e 1990, o que foi atribuído à difusão dos contraceptivos 
hormonais orais, bem como ao avanço dos exames radiológicos.  
Parece haver uma associação entre a dose da terapia com estrogênio 
e o desenvolvimento do adenoma hepático. Outro fator de risco é o 
uso de androgênios anabolizantes. Algumas síndromes genéticas 
raras, como as doenças de armazenamento de glicogênio e polipose 
adenomatosa familiar também estão associadas ao surgimento do 
adenoma hepatocelular.  A obesidade e síndrome metabólica, da 
mesma forma, podem se associar ao seu desenvolvimento, 
principalmente em homens. O mecanismo exato pelo qual as 
sindromes genéticas e obesidade promovem o desenvolvimento 
desta lesão benigna é desconhecido. 
 

Quais os sintomas?  O espectro de apresentação clínica pode 
variar desde o indivíduo assintomático que descobriu o nódulo 
durante a realização de exames de imagem de rotina a, menos 
frequentemente, pacientes com hemorragia aguda intra-abdominal 
resultante da ruptura da lesão. Quando os sintomas estão presentes, 
o paciente pode apresentar dor abdominal devido ao aumento do 
fígado. Se a dor for súbita e intensa, associada à queda da pressão 
arterial, pode indicar ruptura do tumor, um evento considerado grave 
que deve ser tratado como uma emergência.  

 

 

Existem outras doenças associadas? Como mencionado 

previamente, algumas síndromes genéticas raras, como as doenças 
de armazenamento de glicogênio e polipose adenomatosa familiar, 
além da obesidade e síndrome metabólica, podem estar associadas 
ao desenvolvimento do adenoma hepático. 

Como diagnosticar?  O diagnóstico é definido pela avaliação 
clínica associada, fundamentalmente, às características dos métodos 
de imagem. O melhor exame para determinar o diagnóstico do 
adenoma hepático é a ressonância magnética do abdome, sendo 
mandatória a administração do contraste venoso para que se possa 
definir o tipo da lesão. 
 

Qual o tratamento? É recomendada a suspensão do 
anticoncepcional oral, estrogênios ou androgênios anabolizantes. No 
caso das mulheres, quando a lesão for menor ou igual a 5 cm, 
habitualmente é realizada a observação e acompanhamento. Muitas 
vezes ocorre a regressão do adenoma após a suspensão da 
medicação.  Quando o tumor é maior do que 5 cm, principalmente se 
a paciente apresentar sintomas, deve ser considerada ressecção 
cirúrgica devido ao risco de ruptura e transformação maligna. Nas 
mulheres assintomáticas com lesões acima de 5 cm no cenário do 
uso de anticoncepcional, interromper o seu uso e obter um novo 
exame de imagem em 6 a 12 meses é uma opção. Se a lesão 
permanecer > 5 cm ou se surgirem sintomas, a ressecção cirúrgica 
geralmente é realizada. Terapias alternativas, como radioablação e 
quimioembolização arterial, podem ser consideradas em casos 
específicos.  Homens com adenoma hepático devem sempre ter o 
tumor ressecado devido ao risco de transformação maligna.  
 
Procure sempre um hepatologista. 


