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Técnicas de Imagem:  
 

•Ultrassom (US) 

•Tomografia Computadorizada com múltiplos 
detectores (TCMD) 

•Ressonância Magnética (RM) 

•Tomografia por emissão de pósitrons (FDG-PET) 
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                      Ultrassom transabdominal 
 

•Baixa sensibilidade (50-77%)  /  (20%, <1 cm) 

•Aplicação restrita 

•Método operador-dependente 
 

•Achado típico: Lesão hipo ou isoecogênica delimitada por halo 
hiperecogênico (“lesão em alvo” ou “olho de boi”). 
 

O uso de contraste intravenoso (microbolhas) aumenta a sensibilidade 
para detecção de lesões hepáticas focais em cerca de 20%. Entretanto, 
é técnica de uso recente e pouco disponível em nosso meio. 

Konopke et al. Int J Colorectal Dis, 2007  

Larsen et al. Eur J Radiol, 2007 
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Tomografia   Computadorizada (TC)  
 

•Método de primeira linha para estadiamento, avaliação de 
resposta e seguimento oncológico. 
 

•Amplamente disponível, custo relativamente baixo 
 

•Limitações técnicas: Exposição à radiação ionizante  /  Reações de 
anafilaxia ao contraste iodado /  Potencial de comprometimento da 
função renal 
 

•Principais limitações diagnósticas: Lesão subcentimétrica  /   
Esteatose hepática 
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Tomografia Computadorizada (TC)  
 

•Protocolo:   
– Tomógrafo com múltiplos detectores (TCMD) 
– Estudo dinâmico com contraste iodado I.V. 
 

•Achado típico:  

 
– Lesão de comportamento hipovascular, mais evidente na 

fase portal, caracterizada por imagem hipodensa com 
realce periférico/anelar. 

– Calcificações podem ser vistas em metástase de 
adenocarcinomas mucinosos. 
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Ressonância Magnética (RM)  
 

•Técnica de imagem de maior acurácia para detecção e 
caracterização de lesões hepáticas focais.  
 

•Limitações: Custo e Disponibilidade  /  Exposição ao campo 
magnético da RM  /  Restrição ao uso do gadolínio em pacientes 
com insuficiência renal  /  Experiência do serviço  
 

•Fibrose Nefrogênica Sistêmica 
– Prevalência maior em insuficiência renal grave / dialítica 
TFG < 30: contraindicação do uso do gadolínio  
TFG 30 - 50: avaliação risco vs. benefício 
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Ressonância Magnética (RM)  
 

•Protocolo: T1, T2, Difusão (DWI) e T1 volumétrico (3D) com 
estudo dinâmico pós-contraste 
 

Contrastes Paramagnéticos:  

•Quelatos de gadolíneo de distribuição extracelular 

•Agente Hepatobiliar – gadoxetato dissódico (Gd-EOB-DTPA) 
 

Achado típico:  
•Hipossinal em T1, discreto hipersinal em T2, restrição à difusão das moléculas 
de água, padrão de realce hipovascular no estudo com gadolínio extracelular e 
hiporealce na fase hepatobiliar do Gd-EOB-DTPA.    
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Ressonância Magnética (RM)  
 

 

 

 

 
 

O uso combinado de DWI e estudo dinâmico com Gd-EOB-DTPA 
aumenta significativamente a performance diagnóstica da RM, com 
taxa de detecção superior à das técnicas isoladas.  

 

 

Lowenthal et al. Eur Radiol, 2011 

Shimada et al. Eur Radiol, 2010 

Koh et al. Br J Radiol, 2011  

Gd-EOB-DTPA  Difusão 

Sensibilidade 94,4 - 100%  78,3 - 97,5% 

Detecção de pequenas 
lesões adjacentes a 
estruturas vasculares 

++ +++ 
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FDG-PET/CT 
 

•Altas taxas de sensibilidade e especificidade na detecção  

de metástases hepáticas, com índices próximos a 95%.  

•Menor sensibilidade em lesões pequenas pulmonares e hepáticas.  

•Limitações: Disponibilidade  /  Alto custo 
 

Em pacientes candidatos à ressecção cirúrgica de metástases hepáticas, o FDG-PET pode 
identificar sítios extra-hepáticos de metástases não detectados pelos outros métodos, 
contribuindo para a redefinição do plano terapêutico.  

                             Wiering et al. Cancer 2005 

Chua et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2007 

 

 

Em ensaio clínico randomizado recente, o uso do FDG-PET/CT, comparado à TCMD isolada, 
não resultou em mudança significativa da proposta cirúrgica.  

Moulton et al. JAMA 2014.  
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Comparação entre os Métodos: 
 

RM apresentou sensibilidade superior à TC tanto na análise por 
paciente quanto na análise por lesão.  Tal superioridade está 
relacionada a maior detecção de lesões inferiores a 1 cm. 
 

RM com contraste hepatobiliar tem maior acurácia que o PET/TC com 
contraste, especialmente para a detecção de lesões pequenas (< 1 cm). 
 

RM com estudo convencional + DWI + contraste hepatobiliar é o 
método mais sensível e específico para a caracterização de metástases 
hepáticas do carcinoma colorretal, especialmente nas menores que 1 
cm. 

Zech et al. BJS, 2014 
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Ultrassom Intra-operatório (USIOP) 
 

•USIOP combinado à palpação manual do fígado constitui  

o método padrão ouro para detecção de metástases hepáticas. 

•Probe intra-operatório (5 - 12 MHz) 

•Principal limitação: método operador-dependente 
 

Quem deve fazer - radiologista???? cirurgião???? 

 

 
Ellsmere et al. Surg Endosc, 2007 

Sietses et al.  Surg Endosc, 2010 

 

 Radiologista ou cirurgião experiente na técnica. 
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Ultrassom Intra-operatório (USIOP) 
 

Em estudo com 250 pacientes, USIOP detectou lesões hepáticas 
adicionais em 27% dos pacientes (avaliação pré-operatória com 
TC helicoidal). 
 

Em tempos atuais, ainda se observa benefício do USIOP, com 
alteração da proposta cirúrgica 

• Em até 20% dos casos (vs TCMD, 2007) 
• Em 35% dos casos (vs FDG/PET-CT, 2008) 
• Em 38% dos casos (vs TCMD, 2010) 

Scaife et al. Ann Surg Oncol, 2006  
Ellsmere et al. Surg Endosc, 2007 

Wildi et al. J Clin Ultrasound, 2008 
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RECOMENDAÇÕES: 
 

•TCMD e RM com estudo dinâmico pós-contraste constituem as técnicas de imagem de escolha no diagnóstico 
radiológico das metástases hepáticas, a depender da disponibilidade e experiência do serviço.  

Nível de evidência 1/Grau de recomendação 1 
 

 

•Evidências atuais suportam o uso da RM com DWI + estudo dinâmico com contraste hepatobiliar como técnica de 
escolha na avaliação diagnóstica inicial e no planejamento pré-cirúrgico das metástases hepáticas.       

Nível de evidência 1/Grau de recomendação 1 

 
 

•Resultados controversos em relação ao impacto do FDG-PET/CT no planejamento de ressecção de metástases hepáticas. 
Nível 1/Grau 1. Considerar em pacientes candidatos à ressecção cirúrgica, nos quais a identificação de doença extra-
hepática pode modificar o plano terapêutico. Nível 2/Grau 2.  

 
 

•Apesar dos avanços nas técnicas de imagem pré-operatória, o USIOP combinado à palpação manual do fígado constitui o 
método padrão ouro para detecção de metástases hepáticas.  

Nível de evidência 2/Grau de recomendação 2 
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Cortesia Dr Alessandro Diniz 
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US Intra-operatório 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cortesia Dr Alessandro Diniz 
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