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RESuMO
É descrito o caso raro de mulher com 46 anos de
idade portadora de hemangioma de fígado e cisto
broncogênico localizado na hemicúpula diafragmática esquerda, tratada com ressecção por cirurgia
torácica videoassistida. A paciente teve boa evolução após a remoção de ambas as lesões e encontrase assintomática 21 meses após os procedimentos.
Palavras chave. Cisto broncogênico; diafragma;
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ABSTRACT
Bronchogenic cyst in left hemidiaphragm
We described a rare case of a 46 year old female patient
that had a liver hemangioma and a bronchogenic cyst
located in the left hemidiaphragmatic dome treated
through a video assisted thoracic surgery procedure. The
patient had an uneventful recovery from both lesions and
is asymptomatic 21 months following both procedures.
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INTROduçãO
Os cistos broncogênicos são originados de embriogênese imperfeita, e representam de 6% a
15% dos tumores mediastinais.1 Localizam- se no
mediastino médio em sua maioria e, em alguns
casos, no parênquima pulmonar. Casos mais raros podem estar situados na pele, no tecido subcutâneo, no pericárdio e no diafragma.2 No presente relato, descreve-se um cisto broncogênico

Conflito de interesses: nenhum

situado na hemicúpula diafragmática esquerda,
localização extremamente rara, associado a hemangioma hepático .
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Estudo dE caso

dESCRIçãO dO CASO
Mulher de 46 anos, funcionária pública, natural
de Ponta Grossa-PR, residente em Brasília. Foi
avaliada com dor abdominal alta e, no processo
de investigação, foi realizada tomografia computadorizada de abdômen, que evidenciou um hemangioma hepático volumoso localizado no lobo
direito do fígado. Nessa ocasião, foi detectada
uma anormalidade na base pulmonar esquerda.
Outra tomografia do tórax evidenciou massa localizada no diafragma esquerdo com características císticas (figuras 1 e 2 ).
De antecedentes patológicos, relatou diabetes gestacional (glicemia de 136 mg /dL). Quanto à história
familiar, o pai faleceu com câncer de intestino grosso e mãe viva com bócio coloide. Ao exame físico,
apresentou pressão arterial de 120 por 80 mm Hg, altura 152 cm, peso 71 kg, mucosas coradas, anictérica,
acianótica, sem adenomegalias. Na revisão de sistemas, ouvidos, nariz e tireoide normais. As auscultas
cardíaca e pulmonar foram sem alterações. O abdome apresentou-se globoso, com presença de diástase
dos músculos reto abdominais adquirida após a gestação. Sem edema nos membros inferiores.
Figura 1. Tomografia computadorizada mostra massa
tumoral localizada na hemicúpula diafragmática
esquerda da paciente com cisto broncogênico

Os exames complementares como hemograma,
prova de função pulmonar e serigrafia gastroduodenal foram sem alterações, além de radiografia
de tórax com campos pleuropulmonares normais.
Foi submetida à videotoracoscopia com ressecção
completa da massa tumoral. Teve alta hospitalar
no terceiro dia pós-operatório em boas condições
clínicas. Um mês depois, foi submetida à ressecção
de hemangioma hepático localizado no lobo direito
do fígado. Nos períodos pós-operatórios de ambos
os procedimentos não houve complicações.

Figura 2. Tomografia computadorizada mostra
hemangioma localizado no lobo hepático direito
da paciente com cisto broncogênico
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O laudo anatomopatológico revelou estrutura
cística uniloculada de 2,5 centímetros por 2 centímetros de dimensões. A superfície externa apresentou-se lobulada e de cor pardacenta. Aos cortes, o conteúdo teve aspecto mucoide e superfície
interna esbranquiçada e trabeculada (figura 3). À
microscopia, encontrou-se lesão cística revestida
por epitélio colunar pseudoestratificado ciliado do
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Figura 3. Aspecto macroscópico de cisto broncogênico, removido da paciente em estudo

Figura 4. Corte histológico obtido do cisto broncogênico removido da paciente mostra lesão cística revestida por epitélio colunar pseudoestratificado do tipo
respiratório sem atipias (H-E aumento 200 x)

tipo respiratório, sem atipias. A parede era constituída por tecido conjuntivo fibroso com tecido
muscular liso, ilhas de tecido cartilaginoso maduro
sem atipias. Ausência de sinais de malignidade, e o
diagnóstico final foi cisto broncogênico (figura 4).

As possibilidades de malignização são muito raras,
embora um caso fosse descrito, localizado em um
pulmão.7 Derrame pleural e cisto broncogênico localizado no diafragma também foi observado em
um paciente.8
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ressecção por cirurgia videoassistida é uma técnica
geralmente facilitada devido à natureza pouco vascularizada dessas massas.6
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