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Tratamento das metTratamento das metáástases hepstases hepááticas de origem coloticas de origem colo--retal  retal  



MetMetáástase hepstase hepáática tica 



�� 150.000150.000 novos novos casos/anocasos/ano de câncer colode câncer colo--retal (EUA)retal (EUA)
�� 40% a 70% devem apresentar met40% a 70% devem apresentar metáástasestase
�� 35% dos casos 35% dos casos éé o o úúnico local  nico local  
�� 1515 a 25 % tem meta 25 % tem metáástase hepstase hepáática sincrônicatica sincrônica
�� DetecDetecçção maior com US ão maior com US intraoperatintraoperatóóriaria
�� 20 a 30%20 a 30% desenvolve metdesenvolve metáástase stase metacrônicametacrônica em 3 anosem 3 anos
�� Um quarto destes são candidatos a ressecUm quarto destes são candidatos a ressecççãoão
�� Um quinto Um quinto éé posspossíível ressecvel ressecçção ão R0R0
�� Não tratado a sobrevida Não tratado a sobrevida éé de 6 a 18 mesesde 6 a 18 meses

10.000 a 15.000 10.000 a 15.000 pacientes/anopacientes/ano são candidatos a ressecsão candidatos a ressecççãoão

Câncer coloCâncer colo--retal retal 

______________________
Adam et al Adam et al –– Surg Clin N Am 84:659Surg Clin N Am 84:659--671,2004671,2004



�� MetMetáástase satstase satéélitelite
1. Localizada no mesmo segmento de 1. Localizada no mesmo segmento de CouinaudCouinaud como ncomo nóódulo dulo 

principal ou atprincipal ou atéé 2 cm do n2 cm do nóódulo principal.dulo principal.
2. O diâmetro na apresenta2. O diâmetro na apresentaçção ão éé menormenor que a metade do que a metade do 

diâmetro do ndiâmetro do nóódulo dulo maior.maior.

�� ConsideradoConsiderado um importante fator prognum importante fator prognóóstico adverso stico adverso 
isolado com sobrevida em 5 anos de 16% (com) e isolado com sobrevida em 5 anos de 16% (com) e 47%47%
(sem).(sem).

MetMetáástase hepstase hepáática tica 

______________________
Adam et al Adam et al –– Surg Oncol Clin N Am 12:211Surg Oncol Clin N Am 12:211--220,2004220,2004



�� IrressecabilidadeIrressecabilidade
-- De princDe princíípio (fatores prognpio (fatores prognóósticos negativos)sticos negativos)
-- CarcinolCarcinolóógica (doengica (doençça extraa extra--hephepáática e margem de segurantica e margem de segurançça)a)
-- TTéécnica (ncnica (núúmero e localizamero e localizaçção)ão)

______________________
Adam et al Adam et al –– Surg Clin N Am 84:659Surg Clin N Am 84:659--671,2004671,2004

MetMetáástase hepstase hepáática tica 



�� Exame de imagem:Exame de imagem:

Tomografia computadorizadaTomografia computadorizada

Ressonância (inferior para doenRessonância (inferior para doençça extraa extra--hephepáática)tica)

FDGFDG--PET (tem melhorado a selePET (tem melhorado a seleçção)ão)

____________________________________

Charnsangavej C, et al. Ann Surg Oncol 13: 1261Charnsangavej C, et al. Ann Surg Oncol 13: 1261--1268,20061268,2006

MetMetáástase hepstase hepááticatica



____________________________________

Cummings LC, et al. Cancer 109:718Cummings LC, et al. Cancer 109:718--726, 2007726, 2007

RessecRessecçção hepão hepááticatica

��Embora a taxa de hepatectomia entre pacientes com câncer coloEmbora a taxa de hepatectomia entre pacientes com câncer colo--retal seja retal seja 
baixa, a ressecbaixa, a ressecçção hepão hepáática esteve associada com aumento na sobrevida.  tica esteve associada com aumento na sobrevida.  



�� RessecadaRessecada
Sobrevida em 5 anos de 36%Sobrevida em 5 anos de 36%
Sobrevida em 10 anos de 22%Sobrevida em 10 anos de 22%

�� Não ressecadaNão ressecada
Rara sobrevida em 5 anosRara sobrevida em 5 anos

RessecRessecçção hepão hepááticatica

____________________________________

Fong Y, et al. Ann Surg 230:309Fong Y, et al. Ann Surg 230:309--321,1999321,1999



�� Associado com resultado desfavorAssociado com resultado desfavoráável:vel:

Sexo masculinoSexo masculino

Estadiamento do tumor primEstadiamento do tumor primááriorio

Linfonodo regional positivoLinfonodo regional positivo

MetMetáástase hepstase hepáática sincrônicatica sincrônica

PrognPrognóóstico  stico  

____________________________________

Charnsangavej C, et al. Ann Surg Oncol 13: 1261Charnsangavej C, et al. Ann Surg Oncol 13: 1261--1268,20061268,2006



____________________________________

Capussotti L, et al. Ann Surg Oncol 14:1143Capussotti L, et al. Ann Surg Oncol 14:1143--1150, 20071150, 2007

PrognPrognóósticostico

��Pacientes com tumor primPacientes com tumor primáário T4, metrio T4, metáástase hepstase hepáática infiltrando estruturas tica infiltrando estruturas 
adjacentes e especialmente mais que três nadjacentes e especialmente mais que três nóódulos hepdulos hepááticos devem receber ticos devem receber 
terapia neoadjuvante antes da ressecterapia neoadjuvante antes da ressecçção hepão hepáática.tica.

��O momento da ressecO momento da ressecçção ão éé decidido de acordo com razões oncoldecidido de acordo com razões oncolóógicas e gicas e 
selecionar critselecionar critéérios de quimioterapia neoadjuvante. rios de quimioterapia neoadjuvante. 

��Pacientes com tumor coloPacientes com tumor colo--retal assintomretal assintomáático não necessitam de ressectico não necessitam de ressecçção ão 
imediata e estes podem receber quimioterapia. Ao final da terapiimediata e estes podem receber quimioterapia. Ao final da terapia podem ser a podem ser 
submetidos a ressecsubmetidos a ressecçção simultânea.ão simultânea.



NNúúmero de metmero de metáástases linfonodaisstases linfonodais

____________________________________

Minagawa M, et al. Arch Surg 141:1006Minagawa M, et al. Arch Surg 141:1006--1012, 20061012, 2006

��O fator prognO fator prognóóstico mais importante em pacientes com metstico mais importante em pacientes com metáástase stase 
sincrônica foi a presensincrônica foi a presençça de 4 ou mais meta de 4 ou mais metáástases linfonodais em torno stases linfonodais em torno 
do tumor primdo tumor primáário (p < 0,001).rio (p < 0,001).



MetMetáástase sincrônica e metacrônicastase sincrônica e metacrônica

____________________________________

Tsai M, et al. Ann Surg Oncol 16:786Tsai M, et al. Ann Surg Oncol 16:786--794, 2006794, 2006

��A presenA presençça sincrônica de câncer coloa sincrônica de câncer colo--retal e metretal e metáástase hepstase hepáática pode tica pode 
indicar uma doenindicar uma doençça mais disseminada e esta mais disseminada e estáá associada com sobrevida livre associada com sobrevida livre 
de doende doençça mais curta que a meta mais curta que a metáástase metacrônica. Estes pacientes stase metacrônica. Estes pacientes 
podem necessitar de uma monitorizapodem necessitar de uma monitorizaçção mais cuidadosa e quimioterapia ão mais cuidadosa e quimioterapia 
apapóós ressecs ressecçção curativa.ão curativa.



�� CaracterCaracteríística clstica clíínica da metnica da metáástase:stase:

Curto intervalo livre de doenCurto intervalo livre de doençça (tu prima (tu primáário e metrio e metáástase)stase)

MMúúltiplos tumoresltiplos tumores

Tumores bilaterais (bilobar)Tumores bilaterais (bilobar)

CEA elevado no prCEA elevado no préé--operatoperatóóriorio

Tumor grandeTumor grande

MetMetáástasestase

____________________________________

AltendorfAltendorf--Hofmann A, et al. Surg Oncol Clin N Am 12: 165Hofmann A, et al. Surg Oncol Clin N Am 12: 165--192,2003192,2003



MetMetáástase e CEAstase e CEA

____________________________________

Bakalakos EA, et al. Am J Surg 177: 2Bakalakos EA, et al. Am J Surg 177: 2--6,19996,1999

��A sobrevida mediana de pacientes com CEA prA sobrevida mediana de pacientes com CEA préé--operatoperatóório rio ≤≤ 30 ng30 ng/ml foi foi 

de 25 meses quando comparado com 17 meses para pacientes com CEAde 25 meses quando comparado com 17 meses para pacientes com CEA
prpréé--operatoperatóório > 30 (p=0,0005)rio > 30 (p=0,0005)

��O CEA O CEA éé úútil na avaliatil na avaliaçção prão préé--operatoperatóória de pacientes com metria de pacientes com metáástase stase 
hephepáática colotica colo--retal para prognretal para prognóóstico e stico e éé complementar complementar àà histhistóória e exame ria e exame 
ffíísico no diagnsico no diagnóóstico de metstico de metáástase hepstase hepáática, sendo mais provtica, sendo mais prováável de ser vel de ser 

ressecado quando ressecado quando ≤≤ 30 ng30 ng/ml e apresentam maior sobrevida.ml e apresentam maior sobrevida.



�� CaracterCaracteríística:stica:

RessecRessecçção não anatômicaão não anatômica

Margem de ressecMargem de ressecçção positivaão positiva

DoenDoençça extraa extra--hephepááticatica

Lesões satLesões satééliteslites

OperatOperatóório e anatomopatolrio e anatomopatolóógicogico

____________________________________

Charnsangavej C, et al. Ann Surg Oncol 13: 1261Charnsangavej C, et al. Ann Surg Oncol 13: 1261--1268,20061268,2006



Margem de ressecMargem de ressecççãoão

��A margem cirA margem cirúúrgica positiva estrgica positiva estáá associada com alta recorrência associada com alta recorrência 
local e piora da sobrevida.local e piora da sobrevida.

��Enquanto uma margem de ressecEnquanto uma margem de ressecçção (> 1 cm) seja o desejado, ão (> 1 cm) seja o desejado, 
uma margem inferior a 1 cm não deve ser usado como crituma margem inferior a 1 cm não deve ser usado como critéério de rio de 
exclusão para ressecexclusão para ressecçção.ão.

��A avaliaA avaliaçção da ressecabilidade da metão da ressecabilidade da metáástase hepstase hepáática colotica colo--retal retal 
deve ser focada na capacidade de obter ressecdeve ser focada na capacidade de obter ressecçção completa ão completa 
(margens negativas)(margens negativas)

____________________________________

Charnsangavej C, et al. Ann Surg Oncol 13: 1261Charnsangavej C, et al. Ann Surg Oncol 13: 1261--1268,20061268,2006



Extensão da ressecExtensão da ressecççãoão

��A ressecA ressecçção deve ser baseada em três critão deve ser baseada em três critéérios relacionados ao rios relacionados ao 
remanescente hepremanescente hepáático: (1) a preservatico: (1) a preservaçção de dois segmentos ão de dois segmentos 
hephepááticos contticos contííguos, (2) preservaguos, (2) preservaçção de fluxo vascular adequado e ão de fluxo vascular adequado e 
drenagem biliar e (3) a capacidade de preservar remanescente drenagem biliar e (3) a capacidade de preservar remanescente 
hephepáático adequado (> 20% para ftico adequado (> 20% para fíígado sadio).gado sadio).

____________________________________

Charnsangavej C, et al. Ann Surg Oncol 13: 1261Charnsangavej C, et al. Ann Surg Oncol 13: 1261--1268,20061268,2006



____________________________________

Fong Y, et al. Ann Surg 230:309Fong Y, et al. Ann Surg 230:309--321,1999321,1999

Adam et al. Surg Clin N Am 84:659Adam et al. Surg Clin N Am 84:659--671,2004671,2004

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 

Sim       NãoSim       Não

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 
MetMetáástase nodal positiva do tumor primstase nodal positiva do tumor primáário         1           0rio         1           0

Intervalo livre de doenIntervalo livre de doençça < 12 meses                  1          0a < 12 meses                  1          0

NNúúmero de metmero de metáástase hepstase hepáática > 1                     1          0tica > 1                     1          0

CEA prCEA préé--operatoperatóório acima de 100 ng por ml          1          0rio acima de 100 ng por ml          1          0

Tamanho do tumor maior que 5 cm                     1          0Tamanho do tumor maior que 5 cm                     1          0

Margem cirMargem cirúúrgica positiva                                    rgica positiva                                    

DoenDoençça extraa extra--hephepáática                                       tica                                       

Malignidade do tumor primMalignidade do tumor primáário                           rio                           

LocalizaLocalizaçção no retoão no reto

______________________________________________________________________________________________________________

Escore de risco clEscore de risco clíínico modificadonico modificado



____________________________________

Charnsangavej C, et al. Ann Surg Oncol 13: 1261Charnsangavej C, et al. Ann Surg Oncol 13: 1261--1268,20061268,2006

Resposta a quimioterapia prResposta a quimioterapia préé--operatoperatóóriaria

�� A resposta A resposta àà quimioterapia prquimioterapia préé--operatoperatóória tem ria tem 
apresentado parâmetros clapresentado parâmetros clíínicos favornicos favorááveis que veis que 
deveriam ser considerados quando da realizadeveriam ser considerados quando da realizaçção da ão da 
hepatectomia em pacientes com mhepatectomia em pacientes com múúltipla metltipla metáástase stase 
hephepáática colotica colo--retal.retal.

��Pacientes com tumor sincrônico estPacientes com tumor sincrônico estááveis ou veis ou 
responsivos responsivos àà quimioterapia neoadjuvante com 5quimioterapia neoadjuvante com 5--FU FU 
apresentaram significativamente melhor sobrevida a apresentaram significativamente melhor sobrevida a 
longo prazo.    longo prazo.    



�� ConvencionalConvencional

Abordagem estadiadaAbordagem estadiada

RessecRessecçção do tumor primão do tumor primááriorio

MetMetáástase hepstase hepáática aptica apóós 2s 2--3 meses3 meses

�� JustificativaJustificativa

Especialistas em cada Especialistas em cada áárearea

Via de acesso diferenteVia de acesso diferente

ChoqueChoque--TransfusãoTransfusão

Centros especializadosCentros especializados

MetMetáástases dormentesstases dormentes

MetMetáástase sincrônicastase sincrônica

____________________________________

Fong Y, et al. Ann Surg 230:309Fong Y, et al. Ann Surg 230:309--321,1999321,1999

Adam et al. Surg Clin N Am 84:659Adam et al. Surg Clin N Am 84:659--671,2004671,2004



____________________________________

Fong Y, et al. Ann Surg X:309Fong Y, et al. Ann Surg X:309--318,1999318,1999

�� Mais recentementeMais recentemente

Cuidados perioperatCuidados perioperatóóriosrios

TTéécnica circnica cirúúrgicargica

RessecRessecçção simultânea:ão simultânea:

Morbidade, tempo de internaMorbidade, tempo de internaçção e mortalidade comparão e mortalidade comparááveisveis

Evita segunda laparotomiaEvita segunda laparotomia

Antecipa a terapia cirAntecipa a terapia cirúúrgicargica

Inicia a terapia adjuvanteInicia a terapia adjuvante

MetMetáástase sincrônicastase sincrônica



____________________________________

Turrini O, et al. Eur J Surg Oncol X:1Turrini O, et al. Eur J Surg Oncol X:1-- 6, 20076, 2007

Momento da ressecMomento da ressecççãoão



____________________________________

Turrini O, et al. Eur J Surg Oncol X:1Turrini O, et al. Eur J Surg Oncol X:1-- 6, 20076, 2007

��Evita uma outra laparotomia e reduz complicaEvita uma outra laparotomia e reduz complicaçções. ões. 

��Conclui a terapia cirConclui a terapia cirúúrgicargica

��InIníício precoce da terapia adjuvante. cio precoce da terapia adjuvante. 

��Tratar com quimioterapia lesões sincrônicas irressecTratar com quimioterapia lesões sincrônicas irressecááveis veis 

��Discussão com equipe multidisciplinarDiscussão com equipe multidisciplinar

Momento da ressecMomento da ressecççãoão



____________________________________

Shah SA, et al. J Am Coll Surg 202:468Shah SA, et al. J Am Coll Surg 202:468--475, 2006475, 2006

MetMetáástase hepstase hepáática e pulmonartica e pulmonar

��Uma abordagem cirUma abordagem cirúúrgica multidisciplinar agressiva deve ser realizada rgica multidisciplinar agressiva deve ser realizada 
para metpara metáástase recorrente e, em pacientes selecionados a stase recorrente e, em pacientes selecionados a 
metastasectomia metastasectomia éé segura e resulta em excelente sobrevida a longo segura e resulta em excelente sobrevida a longo 
prazo apprazo apóós a cirurgia colos a cirurgia colo--retal.retal.



VideolaparoscopiaVideolaparoscopia

____________________________________

Khan AZ, et al. Eur J Surg Oncol x: 1Khan AZ, et al. Eur J Surg Oncol x: 1--4,20074,2007

��O estadiamento laparoscO estadiamento laparoscóópico permanece como um instrumento pico permanece como um instrumento úútil e til e 
seguro para avaliar doenseguro para avaliar doençça irresseca irressecáável antes do planejamento para vel antes do planejamento para 
ressecressecçção hepão hepáática. Identifica a proportica. Identifica a proporçção de pacientes com doenão de pacientes com doençça a 
irressecirressecáável, reduz a laparotomia desnecessvel, reduz a laparotomia desnecessáária e aumenta a taxa de ria e aumenta a taxa de 
ressecressecçção. ão. 



UltraUltra--sonografia intrasonografia intra--operatoperatóóriaria

____________________________________

Cervone A, et al. Am Surg 66:611Cervone A, et al. Am Surg 66:611--615,2000615,2000

�� Capacidade de detectar todas as lesões presentes (%)Capacidade de detectar todas as lesões presentes (%)

__________________________________________________________________________________________________________________

US          CT           RNM              USIO US          CT           RNM              USIO 

__________________________________________________________________________________________________________________

Sensibilidade                     58,5        60           78   Sensibilidade                     58,5        60           78   8080

Especificidade                     _           88            _  Especificidade                     _           88            _  100 100 

VPP                                    _           90           VPP                                    _           90           _                   100_                   100

VPN                                   _            54           VPN                                   _            54           _                    73_                    73

____________________________________________________________________________________________________________________







�� IncisãoIncisão de de MercedesMercedes--BenzBenz
�� PVC baixaPVC baixa
�� Trendelemburg 15Trendelemburg 15°°
�� Tempo de Tempo de PringlePringle::
Clampeamento intermitente (20/5 min)
Clampeamento contínuo (60 min)

��US intraUS intra--operatoperatóóriaria

TTéécnica circnica cirúúrgicargica

____________________________________

Pringle JH. Ann Surg 48: 541Pringle JH. Ann Surg 48: 541--549,1908549,1908









IVb + VIVb + V



Meso hepatectomiaMeso hepatectomia



MetastasectomiaMetastasectomia





ResultadosResultados

______________________
Penna C, et al Penna C, et al –– Surg Clin N Am 82:1075Surg Clin N Am 82:1075--1090,20021090,2002



�� MMéétodos para melhorar a ressecabilidadetodos para melhorar a ressecabilidade
1. 1. QuimioterapiaQuimioterapia
2. Emboliza2. Embolizaçção da veia portaão da veia porta
3. Terapia destrutiva local3. Terapia destrutiva local
4. Hepatectomia em dois est4. Hepatectomia em dois estáágiosgios
5. Hepatectomias repetidas5. Hepatectomias repetidas

______________________
Adam et al Adam et al –– Surg Oncol Clin N Am 12:211Surg Oncol Clin N Am 12:211--220,2004220,2004

MetMetáástase hepstase hepáática tica 



�� MMéétodos para melhorar a ressecabilidadetodos para melhorar a ressecabilidade
Quimioterapia (promover downQuimioterapia (promover down--staging):staging):
5FU5FU
Acido folAcido folííniconico
Oxaliplatina ou IrinotecanOxaliplatina ou Irinotecan

MetMetáástase hepstase hepáática tica 

______________________
Adam et al Adam et al –– Surg Oncol Clin N Am 12:211Surg Oncol Clin N Am 12:211--220,2004220,2004



MetMetáástase hepstase hepáática tica 

SituaSituaçção especial 1 ão especial 1 

�� MetMetáástase multinodular unilobarstase multinodular unilobar
Lobectomia direitaLobectomia direita
FFíígado remanescente < 30%gado remanescente < 30%
EmbolizaEmbolizaçção da veia portaão da veia porta

______________________
Adam et al Adam et al –– Surg Oncol Clin N Am 12:211Surg Oncol Clin N Am 12:211--220,2004220,2004



MetMetáástase hepstase hepáática tica 

SituaSituaçção especial 2 ão especial 2 

�� MetMetáástase multinodular bilobarstase multinodular bilobar
Hepatectomia DHepatectomia D
FFíígado remanescente gado remanescente ≤≤ 3 n3 nóódulos, dulos, ≤≤ 30 mm30 mm
Hepatectomia D + RFA ou Cryo no remanescenteHepatectomia D + RFA ou Cryo no remanescente

______________________
Adam et al Adam et al –– Surg Oncol Clin N Am 12:211Surg Oncol Clin N Am 12:211--220,2004220,2004



MetMetáástase hepstase hepáática tica 

SituaSituaçção especial 3 ão especial 3 

�� MetMetáástase multinodular bilobarstase multinodular bilobar
FFíígado remanescente > 3 ngado remanescente > 3 nóódulos, >dulos, > 30 mm30 mm
Hepatectomia em dois estHepatectomia em dois estáágiosgios

______________________
Adam et al Adam et al –– Surg Oncol Clin N Am 12:211Surg Oncol Clin N Am 12:211--220,2004220,2004



MetMetáástase hepstase hepáática tica 

�� Terapia não cirTerapia não cirúúrgicargica
1. 1. QuimioembolizaQuimioembolizaççãoão
2. Alcooliza2. Alcoolizaçção percutâneaão percutânea
3. Abla3. Ablaçção por radiofrequênciaão por radiofrequência
4. Crioabla4. Crioablaççãoão
5. Quimioterapia sistêmica5. Quimioterapia sistêmica
6. Radioterapia6. Radioterapia
7. Fotocoagula7. Fotocoagulaçção por laser intersticialão por laser intersticial

______________________
Khatri VP, et al Khatri VP, et al –– Surg Clin N Am 84:587Surg Clin N Am 84:587--606,2004606,2004



Obrigado!


