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Tratamento das metTratamento das metáástases stases 
hephepááticas de origem coloticas de origem colo--retal retal 



MetMetáástase hepstase hepáática tica 



�� 150.000 novos casos/ano de câncer colo150.000 novos casos/ano de câncer colo--retal (EUA)retal (EUA)
�� AtAtéé 70% devem apresentar met70% devem apresentar metáástasestase (35% único local)
�� 15 a 25 % tem met15 a 25 % tem metáástase hepstase hepáática sincrônicatica sincrônica
�� 20 a 30% desenvolve met20 a 30% desenvolve metáástase stase metacrônicametacrônica em 3 anosem 3 anos
�� Um quarto destes são candidatos a ressecUm quarto destes são candidatos a ressecççãoão
�� Não tratado a sobrevida Não tratado a sobrevida éé de 6 a 18 mesesde 6 a 18 meses

10.000 a 15.000 pacientes/ano são candidatos a ressec10.000 a 15.000 pacientes/ano são candidatos a ressecççãoão

Câncer coloCâncer colo--retal retal 

______________________
Adam et Adam et alal –– SurgSurg ClinClin N N AmAm 84:65984:659--671,2004671,2004



Qual o racional da ressecQual o racional da ressecçção hepão hepáática?tica?
Quando considerar a ressecQuando considerar a ressecçção? ão? 
E as contraE as contra--indicaindicaçções?ões?
Qual o papel dos exames de imagem?Qual o papel dos exames de imagem?
Quanto pode ser ressecado e qual a margem de ressecQuanto pode ser ressecado e qual a margem de ressecçção?ão?
HHáá diferendiferençça entre meta entre metáástase sincrônica e stase sincrônica e metacrônicametacrônica??
Cirurgia em um ou dois tempos?Cirurgia em um ou dois tempos?
Controle da hemorragia?Controle da hemorragia?
E o acesso Glissoniano?E o acesso Glissoniano?
E a hepatectomia videolaparoscE a hepatectomia videolaparoscóópica?pica?



____________________________________

CummingsCummings LC, et al. LC, et al. CancerCancer 109:718109:718--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.  



ResultadosResultados

______________________
Penna C, et Penna C, et alal –– SurgSurg ClinClin N N AmAm 82:107582:1075--1090,20021090,2002
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______________________
LochanLochan R, et R, et alal –– SurgSurg OncolOncol 2007; 16:332007; 16:33--4545

Considerado para ressecConsiderado para ressecççãoão

�� Pacientes com metPacientes com metáástase confinada ao fstase confinada ao fíígadogado
�� DoenDoençça a unilobarunilobar ou ou bilobarbilobar
�� MetMetáástase stase úúnica ou mnica ou múúltiplaltipla
�� Remanescente hepRemanescente hepáático de 20tico de 20--30% (2 segmentos)30% (2 segmentos)

�� Aqueles pacientes com doenAqueles pacientes com doençça extraa extra--hephepáática concomitantetica concomitante
� Na presença de doença pulmonar ressecável
� Na presença de doença extra-hepática isolada ressecável (baço, supra-
renal,recorrência local ressecável)
� Na presença de invasão de estruturas adjacentes ressecáveis (diafragma, supra-
renal).



MetastasectomiaMetastasectomia





MetMetáástase hepstase hepáática tica 

SituaSituaçção especial 1ão especial 1

�� MetMetáástase stase multinodularmultinodular unilobarunilobar
LobectomiaLobectomia direitadireita
FFíígado remanescente < 30%gado remanescente < 30%
EmbolizaEmbolizaçção da veia portaão da veia porta

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



MetMetáástase hepstase hepáática tica 

SituaSituaçção especial 2ão especial 2

�� MetMetáástase stase multinodularmultinodular bilobarbilobar
Hepatectomia DHepatectomia D
FFíígado remanescente gado remanescente ≤≤ 3 n3 nóódulos, dulos, ≤≤ 30 mm30 mm
Hepatectomia D + RFA ou Hepatectomia D + RFA ou CryoCryo no remanescenteno remanescente

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



MetMetáástase hepstase hepáática tica 

SituaSituaçção especial 3ão especial 3

�� MetMetáástase stase multinodularmultinodular bilobarbilobar
FFíígado remanescente > 3 ngado remanescente > 3 nóódulos, >dulos, > 30 mm30 mm
Hepatectomia em dois estHepatectomia em dois estáágiosgios

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



____________________________________

ShahShah SA, et al. J SA, et al. J AmAm Coll Coll SurgSurg 202:468202:468--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.
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ContraContra--indicado para ressecindicado para ressecççãoão

�� Tumor primTumor primáário não tratrio não tratáávelvel
�� DoenDoençça pulmonar difusaa pulmonar difusa
�� Recorrência locoRecorrência loco--regional não tratregional não tratáável do tumor primvel do tumor primááriorio
�� DoenDoençça peritoneal distantea peritoneal distante
�� DoenDoençça nodal extensiva, tais como retroperitoneal, mediastinal ou a nodal extensiva, tais como retroperitoneal, mediastinal ou 
linfonodos distantes.linfonodos distantes.
�� DoenDoençça a óóssea e sistema nervoso centralssea e sistema nervoso central

______________________
LochanLochan R, et R, et alal –– SurgSurg OncolOncol 2007; 16:332007; 16:33--4545



NNúúmero de metmero de metáástases stases linfonodaislinfonodais

____________________________________

MinagawaMinagawa M, et al. M, et al. ArchArch SurgSurg 141:1006141:1006--1012, 20061012, 2006

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



MetMetáástase e CEAstase e CEA

____________________________________

BakalakosBakalakos EA, et al. EA, et al. AmAm J J SurgSurg 177: 2177: 2--6,19996,1999

��A sobrevida mediana de pacientes com CEA prA sobrevida mediana de pacientes com CEA préé--operatoperatóório rio ≤≤ 30 30 ngng/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 30 ngng/ml e apresentam maior sobrevida.ml e apresentam maior sobrevida.



____________________________________

FongFong Y, et al. Y, et al. AnnAnn SurgSurg 230:309230:309--321,1999321,1999

Adam et al. Adam et al. SurgSurg ClinClin N N AmAm 84:65984:659--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 rio acima de 100 ngng por ml         1           0por 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
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______________________
LochanLochan R, et R, et alal –– SurgSurg OncolOncol 2007; 16:332007; 16:33--4545

Imagem prImagem préé--operatoperatóóriaria

�� Delinear o planejamento da ressecDelinear o planejamento da ressecçção hepão hepáática e avaliar o volume tica e avaliar o volume 
residual do remanescente hepresidual do remanescente hepáático (quando tico (quando éé planejado ressecplanejado ressecçção ão 
extensa)extensa)
�� EstadiarEstadiar de forma acurada e e identificar qualquer doende forma acurada e e identificar qualquer doençça extraa extra--
hephepáática incluindo nodal, peritoneal, recorrência local no ctica incluindo nodal, peritoneal, recorrência local no cóólon, lon, 
pulmonar ou qualquer outra doenpulmonar ou qualquer outra doençça sistêmica.a sistêmica.
� Tomografia computadorizada
� Ressonância magnética
� PET scan
� Ultra-sonografia
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�� Depende:Depende:

Estado do fEstado do fíígado nativogado nativo

Para fPara fíígados sadios 20% do volume total hepgados sadios 20% do volume total hepáático (VTH = tico (VTH = -- 794,41+1267,28 x 794,41+1267,28 x 
áárea de superfrea de superfíície corporal) cie corporal) éé considerado um adequado remanescente considerado um adequado remanescente 
funcional hepfuncional hepáático. tico. 

Em pacientes submetidos a extensa quimioterapia, pelo menos 30% Em pacientes submetidos a extensa quimioterapia, pelo menos 30% do volume do volume 
hephepáático total tico total éé considerado um remanescente funcional hepconsiderado um remanescente funcional hepáático seguro.tico seguro.

Quando ressecQuando ressecçções extensas (5 ou mais segmentos hepões extensas (5 ou mais segmentos hepááticos ressecados) são ticos ressecados) são 
planejadas (geralmente em doenplanejadas (geralmente em doençça a bilobarbilobar), ou quando o remanescente ), ou quando o remanescente 
hephepáático tico éé pequeno e o remanescente funcional heppequeno e o remanescente funcional hepáático parece tico parece 
inadequado, manipulainadequado, manipulaçção prão préé--operatoperatóória  para aumentar o volume hepria  para aumentar o volume hepáático tico 
e o remanescente funcional hepe o remanescente funcional hepáático deve ser considerado.tico deve ser considerado.

____________________________________

CharnsangavejCharnsangavej C, et al. C, et al. AnnAnn SurgSurg OncolOncol 13: 126113: 1261--1268,20061268,2006

Remanescente funcional hepRemanescente funcional hepááticotico



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).

____________________________________

CharnsangavejCharnsangavej C, et al. C, et al. AnnAnn SurgSurg OncolOncol 13: 126113: 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).

____________________________________

CharnsangavejCharnsangavej C, et al. C, et al. AnnAnn SurgSurg OncolOncol 13: 126113: 1261--1268,20061268,2006
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MetMetáástase sincrônica e stase sincrônica e metacrônicametacrônica

____________________________________

TsaiTsai M, et al. M, et al. AnnAnn SurgSurg OncolOncol 16:78616:786--794, 2006794, 2006

��A presenA presençça sincrônica de câncer coloa sincrônica de câncer colo--retal e metretal e metáástase hepstase hepáática pode indicar tica pode indicar 
uma doenuma doençça mais disseminada e esta mais disseminada e estáá associada com sobrevida livre de doenassociada com sobrevida livre de doençça a 
mais curta que a metmais curta que a metáástase stase metacrônicametacrônica. Estes pacientes podem necessitar de . Estes pacientes podem necessitar de 
uma uma monitorizamonitorizaççãoão mais cuidadosa e quimioterapia apmais cuidadosa e quimioterapia apóós ressecs ressecçção curativa.ão curativa.
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�� ConvencionalConvencional

Abordagem Abordagem estadiadaestadiada

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

Cirurgia na MetCirurgia na Metáástase sincrônicastase sincrônica

____________________________________

FongFong Y, et al. Y, et al. AnnAnn SurgSurg 230:309230:309--321,1999321,1999

Adam et al. Adam et al. SurgSurg ClinClin N N AmAm 84:65984:659--671,2004671,2004



____________________________________

FongFong Y, et al. Y, et al. AnnAnn SurgSurg X:309X:309--318,1999318,1999

�� Mais recentementeMais recentemente

Cuidados Cuidados perioperatperioperatóóriosrios

TTéécnica circnica cirúúrgicargica

RessecRessecçção simultânea:ão simultânea:

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

Evita segunda laparotomia e reduz complicaEvita segunda laparotomia e reduz complicaççõesões

Antecipa (e conclui) a terapia cirAntecipa (e conclui) a terapia cirúúrgicargica

Inicia precocemente a terapia adjuvanteInicia precocemente a terapia adjuvante

Cirurgia na MetCirurgia na Metáástase sincrônicastase sincrônica



____________________________________

TurriniTurrini O, et al. O, et al. EurEur J J SurgSurg OncolOncol X:1X:1-- 6, 20076, 2007

Momento da ressecMomento da ressecççãoão
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Controle da hemorragiaControle da hemorragia

�� A hemorragia durante a ressecA hemorragia durante a ressecçção hepão hepáática tica éé o determinante o determinante 
primprimáário do resultado.rio do resultado.

�� Risco teRisco teóórico de rico de ííndices elevados de recorrência se o paciente ndices elevados de recorrência se o paciente 
receber transfusão sangureceber transfusão sanguíínea.nea.

____________________________________

CharnsangavejCharnsangavej C, et al. C, et al. AnnAnn SurgSurg OncolOncol 13: 126113: 1261--1268,20061268,2006



Controle da hemorragiaControle da hemorragia

�� Anestesia com baixa PVCAnestesia com baixa PVC

�� TTéécnicas de oclusão do fluxo ou cnicas de oclusão do fluxo ou devascularizadevascularizaççãoão da da áárea do rea do 
ffíígado pretendida antes da transecgado pretendida antes da transecçção do parênquima hepão do parênquima hepáático.tico.

�� Oclusão do fluxo de entrada com ou sem interrupOclusão do fluxo de entrada com ou sem interrupçção do fluxo de ão do fluxo de 
sasaíída (exclusão vascular total).da (exclusão vascular total).

�� DisponibilizaDisponibilizaçção de instrumentos que ajudam na identificaão de instrumentos que ajudam na identificaçção ão periperi--
operatoperatóóriaria de vasos e de vasos e mapeammapeam a linha de resseca linha de ressecçção. ão. 

�� TransecTransecçção do parênquima com sangramento mão do parênquima com sangramento míínimo usando nimo usando 
adjuvantes (CUSA e outros).adjuvantes (CUSA e outros).

____________________________________

CharnsangavejCharnsangavej C, et al. C, et al. AnnAnn SurgSurg OncolOncol 13: 126113: 1261--1268,20061268,2006



Controle vascularControle vascular

O fO fíígado tolera isquemia quente melhor que sangramentogado tolera isquemia quente melhor que sangramento

�� Oclusão apenas da entradaOclusão apenas da entrada

Oclusão do pedOclusão do pedíículo hepculo hepááticotico

a) Manobra de a) Manobra de PringlePringle contcontíínuanua

b) Manobra de b) Manobra de PringlePringle intermitenteintermitente

Oclusão seletiva da entradaOclusão seletiva da entrada

a) Oclusão de entrada do a) Oclusão de entrada do hemifhemifíígadogado

b) Oclusão segmentar da entradab) Oclusão segmentar da entrada

�� Oclusão de entrada e saOclusão de entrada e saíída da 

a) Exclusão vascular hepa) Exclusão vascular hepáática totaltica total

b) Controle extrab) Controle extra--parenquimatoso das veias hepparenquimatoso das veias hepááticas preservando o fluxo ticas preservando o fluxo 
cava.cava.
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Qual o racional da ressecQual o racional da ressecçção hepão hepáática?tica?
Quando considerar a ressecQuando considerar a ressecçção? ão? 
E as contraE as contra--indicaindicaçções?ões?
Qual o papel dos exames de imagem?Qual o papel dos exames de imagem?
Quanto pode ser ressecado e qual a margem de ressecQuanto pode ser ressecado e qual a margem de ressecçção?ão?
HHáá diferendiferençça entre meta entre metáástase sincrônica e stase sincrônica e metacrônicametacrônica??
Cirurgia em um ou dois tempos?Cirurgia em um ou dois tempos?
Controle da hemorragia?Controle da hemorragia?
E o acesso Glissoniano?E o acesso Glissoniano?
E a hepatectomia videolaparoscE a hepatectomia videolaparoscóópica?pica?



Acesso GlissonianoAcesso Glissoniano
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Qual o racional da ressecQual o racional da ressecçção hepão hepáática?tica?
Quando considerar a ressecQuando considerar a ressecçção? ão? 
E as contraE as contra--indicaindicaçções?ões?
Qual o papel dos exames de imagem?Qual o papel dos exames de imagem?
Quanto pode ser ressecado e qual a margem de ressecQuanto pode ser ressecado e qual a margem de ressecçção?ão?
HHáá diferendiferençça entre meta entre metáástase sincrônica e stase sincrônica e metacrônicametacrônica??
Cirurgia em um ou dois tempos?Cirurgia em um ou dois tempos?
Controle da hemorragia?Controle da hemorragia?
E o acesso Glissoniano?E o acesso Glissoniano?
E a hepatectomia videolaparoscE a hepatectomia videolaparoscóópica?pica?



VideolaparoscopiaVideolaparoscopia
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Henry Bismuth (France, 1988)                                    Henry Bismuth (France, 1988)                                    Obrigado!Obrigado!

A A goodgood knowledgeknowledge of of thethe anatomyanatomy of of thethe liverliver is is 
a a prerequisiteprerequisite for for modernmodern surgerysurgery of of thethe liverliver..


