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Fígado 

• Maior órgão parenquimatoso do corpo 

 

• 1.000-2.500 g no adulto saudável 

 

• Hipocôndrio direito e parte do epigástrio  

 

• Estende-se desde a 5ª até a 10-11ª costela 



Modalidades de Imagem 

 

 

• Ultrassonografia 

 

• Tomografia Computadorizada (incluindo PET-CT) 

 

• Ressonância Magnética 

 

 



Ultrassonografia 

• Método de avaliação inicial – Screening 

 

• Não utiliza radiação ionizante – inócuo 

 

• Amplamente disponível (intra-operatório) e acessível 

(baixo custo) 

 

• Controle de doenças crônicas, Doppler, guia para 

procedimentos intervencionistas 

 

• Operador dependente 

 

 

 







Tomografia Computadorizada 

• Método seccional – visão geral do abdome 

 

• Utiliza radiação ionizante 

 

• Exame disponível na maioria dos serviços e com baixo 

custo 

 

• Tempo de aquisição baixo 

 

• Método de escolha para lesões focais hepáticas 

 



• Para avaliação hepática – contraste EV 

 

• Protocolo para fígado – contraste trifásico 

 

• Boa avaliação global (janela óssea, pulmonar) 

 

• Contraste oral e VR – multidetectores 

 

• Novas modalidades: reconstruções 3D, colonoscopia 

virtual, PET-CT 

 

 

 

 

Tomografia Computadorizada 











Ressonância Magnética 

• Técnica baseada em pulsos eletromagnéticos 

 

• Não utiliza radiação ionizante 

 

• Excelente contraste de partes moles 

 

• Menos disponível e mais caro 

 

• Tempo de aquisição longo (claustrofobia) 

 

 

 



• Exame mais sensível para avaliação de lesões focais 

 

• Aquisição multiplanar (coronal, sagital, axial) 

 

• Para fígado -> contraste EV (gadolínio) 

 

• Técnicas específicas: 

– Funcionais (difusão, perfusão, espectroscopia) 

– Vias biliares (colangio-RM) 

– Agente de contraste hepato-específico (Primovist®) 

 

 

Ressonância Magnética 





Primovist® 

• Contraste de excreção biliar 

 

• Pesquisa de lesões focais 

 

• Captado por lesões que possuem grande concentração 

de hepatócitos (HNF x adenoma) 

 

• Metástases e CHC 

 

• Fístulas biliares 

 
RadioGraphics 2009 29:6, 1725-1748  





Novas Tecnologias 
• Fusão US / TC e RM 



Novas Tecnologias 

• Elastografia por RM 

• Detecta qualitativamente as propriedades mecânicas do 

tecido 

 

• Gera imagens quantitativas da elasticidade do figado 

 

• Esteatose tem como passo seguinte de evolução a fibrose 

que causa diminuição da elasticidade do figado 

 

• A elastografia é método rápido e não invasivo para 

deteção e acompanhamento de resposta terapêutica 

 



MR elastography of the liver: preliminary results. 

Radiology 240: 440-448.    

 



Patologias Hepáticas 

• Doenças difusas 

 

• Doenças focais (benignas e malignas) 

 

• Doenças Inflamatórias / Infecciosas 

 

• Doenças vasculares 

 

• Transplante Hepático 



Doenças Hepáticas Difusas 

Patologias 



Esteatose  

• Acúmulo de triglicerídeos nos hepatócitos 

 

• Decorrente de distúrbio metabólico 

 

• Pode ser difusa ou focal (multifocal) 

 

• Geralmente assintomática  

 

• Evolução para NASH e cirrose 



Esteatose 

• USG  

– melhor método, detecção e acompanhamento 

 

– Aumento da ecogenicidade hepática (fígado “branco”) 

 

– Graduação em leve, moderada e acentuada 

 

– Esteatose focal – área nodular (lesão focal) 





Esteatose  

• TC 

– Redução da atenuação hepática em relação ao baço 

 

– Esteatose focal pode simular lesão focal 

 

• RM 

– Sequências específicas para gordura (em fase e fora de 

fase, espectroscopia) 

 

– Supressão de gordura 

 

– Avaliação qualitativa e quantitativa 

 



Sequência em fase Sequência fora de fase 



T2 sem saturação T2 com saturação 



Hemocromatose 

• Sobrecarga férrica no parênquima hepático 

 

• Primária (aumento da absorção intestinal) ou secundária 

(outras causas – hemossiderose) 

 

• Pode se acumular em outros órgãos (coração, baço, 

pâncreas, rins) 

 

• Pode levar a doença hepática crônica 

 

 



• USG: pouco específico; exame normal ou leve aumento 

da ecogenicidade hepática 

 

• TC: baixa sensibilidade; aumento da atenuação hepática 

 

• RM 

– Melhor método 

– Ferro promove distorção do campo eletromagnético 

– Sequências e protocolos específicos 

– Avaliação quantitativa e acompanhamento pós-tratamento 

Hemocromatose 



Fígado sem acúmulo de ferro Fígado com acúmulo de ferro 

Técnica T2* 



Gandon et al – Univ. de Rennes 



http://www.radio.univ-rennes1.fr/Sources/EN/HemoCalc15.html 

Resultado: Liver Iron Concentration em μmol/g, se refere ao valor 

estimado da concentração média de ferro no parênquima 

hepático.  

 



Cirrose 

• Doença crônica e irreversível do parênquima 

 

• Caracterizada por fibrose extensa e nódulos 

regenerativos 

 

• Alterações clínicas e laboratoriais 

 

• Principais causas (álcool, hepatites virais B e C, 

doenças de depósito, etc) 



Cirrose 

• Métodos de Imagem 

– Diagnóstico e acompanhamento 

– Pesquisa de lesões focais (CHC) 

 

 

• Alterações morfológicas: hipertrofia dos lobos esquerdo 

e caudado; contornos irregulares; bordas rombas; 

parênquima com textura heterogênea 



Cirrose 

• Alterações secundárias: 

 

– Hipertensão portal (USG – Doppler) 

 

– Esplenomegalia 

 

– Ascite 

 

– Trombose Vascular 

 

– Lesões focais 











Doenças Hepáticas Focais - Benignas 

Patologias 



Doenças Focais Benignas 

• Cisto 

 

• Hemangioma 

 

• Hiperplasia Nodular Focal 

 

• Adenoma 

 

• Nódulos lipomatosos 



Cisto 

• Lesão benigna comum (2,5% da população) 

 

• Mais comum no sexo feminino 

 

• Simples ou complicado (hemorragia, infecção) 

 

• Único ou múltiplo (espectro da doença policística) 

 

• Bem caracterizado tanto no USG, TC ou RM (com 

contraste) 









Hemangioma 

• Lesão sólida mais comum do fígado 

 

• Geralmente assintomáticos 

 

• Único ou múltiplo; sexo feminino 4:1 

 

• Exames de imagem permitem diagnóstico confiável 

 

• RM método de escolha; TC resolve na maioria dos 

casos 







Hiperplasia Nodular Focal 

• Segunda lesão benigna mais comum do fígado 

 

• 0,9% da população; sexo feminino 8:1; jovens 

 

• Frequentemente solitária 

 

• Sem potencial de malignidade (x adenoma) 

 

• TC ou RM diagnósticas em grande parte dos casos 

 

 







Adenoma 

• Lesão benigna com potencial de malignidade (CHC) 

 

• Estreita relação com ACO 

 

• Único ou múltiplo (adenomatose) 

 

• Maior propensão a sangramento e ruptura (discussão na 

literatura na indicação de Bx) 

 

• Rico em gordura e bastante vascularizado na maioria 

dos casos, porém o diagnóstico por imagem muitas 

vezes é difícil 

 





HNF 



T2 

In Phase Out Phase 



PRÉ ARTERIAL 

PORTAL 
TARDIO 



Primovist ® 

10 min 20 min 





ADENOMA 



T2 

In Phase Out Phase 



PRÉ ARTERIAL 

PORTAL 
TARDIO 



Primovist ® 

10 min 20 min 



Lesões lipomatosas 

• Lipoma, angiomiolipoma, mielolipoma, angiomielolipoma 

 

• Conteúdo gorduroso ou misto 

 

• Usualmente solitários 

 

• Assintomáticos; Podem estar relacionados a síndromes 

(Esclerose Tuberosa) 

 

• RM caracteriza melhor 

 

 





Diagnóstico Diferencial 

• Lesões que contém gordura: 

 

– Esteatose focal 

 

– Adenoma 

 

– Nódulos lipomatosos 

 

– CHC 

 

– Metástases 



Doenças Hepáticas Focais - Malignas 

Patologias 



Metástases 

• Principal doença maligna do fígado 

 

• Em sua maioria do sistema GI (drenagem MS e porta) 

 

• Lesões múltiplas 

 

• Etiologias variadas – apresentação de imagem variada 

 

• Preferência por métodos seccionais: TC, RM, PET-CT 



Metástases 

• Avaliar comprometimento vascular – 3D 

 

• Volumetria (TC e RM) 

 

• Estudos funcionais – perfusão, difusão 

 

• Maioria dos diagnósticos: TC com contraste 







 

• D.S., feminina, 50 anos.  

• Antecedente: carcinoma colorretal diagnosticado em 

2012. 

• Em quimioterapia 

• Metástases hepáticas tratadas com ablação por RF em 

2012. 

 

 

 

Caso Clínico 



Lesão suspeita 1 
 

Lesão suspeita 2 
 

Seguimento: Suspeitas micrometastasis somente vistas na RM com primovist 







Hepatocarcinoma 

• Neoplasia maligna primária mais importante 

 

• Intimamente relacionado com doença hepática crônica 

 

• Alteração laboratorial: α-feto proteína 

 

• Faz parte de uma evolução natural 

– Nódulo regenerativo 

– Nódulo displásico 

– Nódulo neoplásico 



Hepatocarcinoma 

• Diagnóstico não invasivo baseado em estudo por 

imagem (em nódulos maiores que 2,0 cm) 

 

• Diagnóstico, estadiamento, evolução pós-tratamento 

 

• RM mais sensível 

 

• Duas características de imagem primordiais 

– Hiperrealce arterial 

– “Wash-out” nas fases tardias 

 

 

 

 





EASL–EORTC Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma.  

Journal of Hepatology 2012 vol. 56 j 908–943  

 




