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� Ablação por radiofreqüência (ARF), se faz com a 
passagem de corrente elétrica alternada (energia de 
radiofreqüência) pela área alvo, localizada no fígado. 

Radiofrequência nos tumores de fRadiofrequência nos tumores de fíígadogado





�No local da lesão é gerado calor pela agitação 
das moléculas, causada pela corrente elétrica. 

Radiofrequência nos tumores de fRadiofrequência nos tumores de fíígadogado





�Esse calor produz coagulação e necrose celular, 
resultando na ablação da lesão-alvo no fígado.









ProcedimentoProcedimento

�� PercutâneoPercutâneo
Guiado por ultraGuiado por ultra--sonografiasonografia
Guiado por tomografia computadorizadaGuiado por tomografia computadorizada
�� LaparoscopiaLaparoscopia
�� LaparotomiaLaparotomia



RadioablaRadioablaççãoão intraintra--operatoperatóóriaria

�� Utiliza a RFA durante um procedimento operatUtiliza a RFA durante um procedimento operatóório.rio.
�� Ou Ou éé o pro próóprio procedimento a ser realizado.prio procedimento a ser realizado.



PrimPrimááriosrios
�� Carcinoma hepatocelularCarcinoma hepatocelular

�� ColangiocarcinomaColangiocarcinoma

�� Carcinoma Carcinoma fibrolamelarfibrolamelar

�� HepatoblastomaHepatoblastoma

�� Sarcoma embrionSarcoma embrionáário                                  rio                                  

�� FibrossarcomaFibrossarcoma

�� HemangioendoteliomaHemangioendotelioma

�� LeiomiossarcomaLeiomiossarcoma

�� AngiossarcomaAngiossarcoma

�� Linfoma primitivo do fLinfoma primitivo do fíígado                      gado                      

�� HistiocitomaHistiocitoma maligno maligno 

Tumores malignos do fTumores malignos do fíígado gado 

MetastMetastááticotico
�� Carcinoma coloCarcinoma colo--retalretal

�� NeuroendNeuroendóócrinoscrinos

�� Renais                             Renais                             

�� Mama                                    Mama                                    

�� LeiomiossarcomaLeiomiossarcoma

�� MelanomaMelanoma

�� EsôfagoEsôfago

�� EstômagoEstômago

�� PâncreasPâncreas

�� VesVesíícula e Via biliarcula e Via biliar



RadioablaRadioablaççãoão intraintra--operatoperatóóriaria

�� Lesão focal hepLesão focal hepááticatica

______________________
KhatriKhatri VP, et VP, et alal –– SurgSurg ClinClin N N AmAm 84:58784:587--606,2004606,2004

1. Exames convencionais de imagem podem não detectar1. Exames convencionais de imagem podem não detectar
2. Tumores maiores com indica2. Tumores maiores com indicaçção cirão cirúúrgica + lesões menoresrgica + lesões menores
3. Doen3. Doençças associadas de indicaas associadas de indicaçção cirão cirúúrgicargica
4. Situa4. Situaçções de curva de aprendizadoões de curva de aprendizado
5. Cirurgia videolaparosc5. Cirurgia videolaparoscóópica (ou diagnpica (ou diagnóóstica)stica)
6. Outras6. Outras



RadioablaRadioablaççãoão intraintra--operatoperatóóriaria

______________________
KhatriKhatri VP, et VP, et alal –– SurgSurg ClinClin N N AmAm 84:58784:587--606,2004606,2004

�� VideolaparoscopiaVideolaparoscopia
1. Com ressec1. Com ressecçção laparoscão laparoscóópicapica
2. Apenas radiofrequência2. Apenas radiofrequência
�� LaparotomiaLaparotomia

1. Sem ultra1. Sem ultra--sonografia intrasonografia intra--operatoperatóóriaria
2. Com ultra2. Com ultra--sonografia intrasonografia intra--operatoperatóóriaria



�� RessecRessecçção em lesões maioresão em lesões maiores

�� RadioablaRadioablaççãoão nas lesões menoresnas lesões menores

�� RepetiRepetiçção do procedimento              ão do procedimento              

MetMetáástasesstases



IndicaIndicaççõesões

�� Lesões profundasLesões profundas
�� Preservar parênquima hepPreservar parênquima hepááticotico
�� Estruturas vascularesEstruturas vasculares

















































Formas de tratamentoFormas de tratamento

UltrassonografiaUltrassonografia intraintra--operatoperatóóriaria
PercutâneaPercutânea
Acesso diretoAcesso direto
Acesso Acesso transheptranshepááticotico













Tomografia computadorizadaTomografia computadorizada





















MetMetáástase hepstase hepáática tica 

�� MetMetáástase stase multinodularmultinodular unilobarunilobar

LobectomiaLobectomia direitadireita
FFíígado remanescente < 30%gado remanescente < 30%
EmbolizaEmbolizaçção da veia portaão da veia porta
RadiofrequênciaRadiofrequência

______________________
Adam et Adam et alal –– SurgSurg OncolOncol ClinClin N N AmAm 12:21112:211--220,2004220,2004

SituaSituaçção especial 1ão especial 1



MetMetáástase hepstase hepáática tica 

�� MetMetáástase stase multinodularmultinodular bilobarbilobar

Hepatectomia DHepatectomia D
FFíígado remanescente gado remanescente ≤≤ 3 n3 nóódulos, dulos, ≤≤ 30 mm30 mm
Hepatectomia D + Radiofrequência ou Hepatectomia D + Radiofrequência ou CryoCryo no no 

remanescenteremanescente

______________________
Adam et Adam et alal –– SurgSurg OncolOncol ClinClin N N AmAm 12:21112:211--220,2004220,2004

SituaSituaçção especial 2ão especial 2



MetMetáástase hepstase hepáática tica 

�� MetMetáástase stase multinodularmultinodular bilobarbilobar

FFíígado remanescente > 3 ngado remanescente > 3 nóódulos, >dulos, > 30 mm30 mm
Hepatectomia em dois estHepatectomia em dois estáágiosgios
Radiofrequência no segundo procedimentoRadiofrequência no segundo procedimento

______________________
Adam et Adam et alal –– SurgSurg OncolOncol ClinClin N N AmAm 12:21112:211--220,2004220,2004

SituaSituaçção especial 3ão especial 3



Posicionamento da agulhaPosicionamento da agulha

Boston Boston ScientificScientific –– Centro da lesãoCentro da lesão
Sistema Rita Sistema Rita –– 1,01,0--1,5 cm1,5 cm
CovidienCovidien –– Agulha retaAgulha reta



Sistema RitaSistema Rita





Sistema Boston Sistema Boston ScientificScientific



Sistema Boston Sistema Boston ScientificScientific



Sistema Boston Sistema Boston ScientificScientific



Sistema Gerador Sistema Gerador CovidienCovidien



Agulhas Agulhas CovidienCovidien



Casos clCasos clíínicosnicos



Obrigado!


