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Resumo
INTRODUÇÃO
Adenomas Hepáticos (AH) são tumores raros e benignos, normalmente solitários e mais comuns em mulheres em idade
reprodutiva. Os AH podem ser classificados em quatro categorias de acordo com os aspectos genótipofenotípicos –
mutação para HNF1α, onde se observa esteatose associada, mutação para βcatenina, com atipias celulares e relação com
malignização, adenomas inflamatórios, caracterizados por infiltrados e dilatação sinusoidal e adenomas não inflamatórios e
sem os achados anteriores. Este trabalho objetiva descrever a casuística de pacientes com AH no HCUNICAMP entre 1995
e 2015 e revisar a literatura acerca destes tumores classificandoos de acordo com a apresentação genótipofenotípica.
OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo descrever a casuística de pacientes com AH no HCUNICAMP entre 1995 e 2015 e
revisar a literatura acerca destes tumores classificandoos de acordo com a apresentação genótipofenotípica.
MATERIAIS &MÉTODOS
Foi realizada avaliação retrospectiva de dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes com diagnóstico confirmado de AH
através de estudo anatomopatológico (AP) entre os anos de 1995 e 2015 acompanhados no HCUNICAMP. Através da
avaliação das características histopatológicas destes tumores por dois patologistas, os mesmos foram classificados em um
dos quatro grupos descritos anteriormente.
RESULTADOS
Foram identificados 20 casos de AH no período, 90% no sexo feminino, a maior parte com relato de uso de
anticoncepcionais orais (ACO). O sintoma clínico mais presente é dor abdominal. As comorbidades mais apresentadas foram
HAS (n=7) e DM (n=3); 60% dos casos apresentavam apenas 01 nódulo. Observouse 35% de roturas e 02 casos de
malignização, com 14 pacientes submetidos à ressecção cirúrgica. Dos 14 pacientes operados, nove apresentaram AH do
subtipo 4 – sem alterações morfológicas.
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