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TERMOABLAÇÃO A LASER DE TUMORES HEPÁTICOS:
ATUALIZAÇÃO*
Giuseppe DIppolito1, Marcelo Ribeiro2
Resumo A termoablação por raio laser de tumores hepáticos tem despontado como alternativa válida de tratamento

em pacientes que não são candidatos a ressecção cirúrgica. O procedimento pode ser realizado por via
percutânea, laparoscópica ou por laparotomia, e orientado por métodos de imagem. O objetivo deste trabalho é apresentar o mecanismo de ação deste método, bem como as suas indicações, contra-indicações,
complicações e resultados clínicos, baseados em revisão bibliográfica.
Unitermos: Laser; Termoablação; Fígado; Tumores hepáticos; Metástases.

Abstract Laser-induced thermoablation of hepatic tumors: an update review.

Laser-induced thermoablation has been used as a reliable method for producing coagulation necrosis in hepatic
tumors in patients who are not suitable for surgical treatment. The procedure can be performed percutaneously, using image-guiding methods, by open laparotomy or laparoscopy. We review the current literature
and discuss the principles, indications, complications and clinical results as well as the potential limitations
and contraindications of this novel technique.
Key words: Laser; Thermoablation; Liver; Liver tumors; Metastases.

INTRODUÇÃO
Atualmente a cirurgia é considerada o
tratamento de escolha para tumores hepáticos primários(1–3) e secundários(4–6). No
caso do hepatocarcinoma (HCC), as alternativas cirúrgicas de tratamento são a hepatectomia e o transplante hepático. No
entanto, menos de 20% dos pacientes são
candidatos à cirurgia, por causa do seu estado clínico ou pelo estádio avançado da
doença; entre aqueles submetidos a tratamento cirúrgico, apenas uma pequena parcela será curada(7,8). Mesmo após o transplante hepático em pacientes portadores de
HCC, a sobrevida em cinco anos varia entre 19% e 36%, com recidiva tumoral em
até 10% dos casos(3). Tumores pequenos,
menores que 3,0 cm de diâmetro, apresentam taxas de ressecabilidade mais elevadas,
chegando a 70%(1), porém a morbidade e
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a mortalidade desta cirurgia são de até 26%
e 7%, respectivamente(2).
De maneira análoga, a ressecção cirúrgica tem sido a melhor opção para o tratamento de metástases hepáticas(4–6). Metástases hepáticas de câncer colorretal não
ressecadas levam a uma sobrevida em cinco anos menor que 1% e uma vida média
de cerca de nove meses(4). Por outro lado,
diversos trabalhos têm demonstrado sobrevida em cinco anos de até 25–90% em
pacientes ressecados por metástases hepáticas e com até quatro lesões(5,9,10). A morbi-mortalidade pré-operatória, por sua vez,
tem variado entre 2% e 10%(4–6,9–11). Apesar desses resultados animadores, é importante lembrar que boa parte desses pacientes não é candidata à cirurgia, em função
da extensão ou distribuição da doença(12).
A quimioterapia sistêmica, por sua vez, não
tem demonstrado melhora significativa na
sobrevida desse grupo de pacientes(13,14).
Portanto, apesar de a ressecção cirúrgica ser o melhor tratamento para aumentar
a sobrevida de pacientes com tumores hepáticos primários e secundários, apenas pequena porcentagem destes pode se beneficiar desta terapêutica, em função do estadiamento do tumor no momento do diagnóstico, extensão da cirrose hepática e
condições clínicas do paciente(15).
A evolução dos diversos métodos de
diagnóstico por imagem, aliada ao desen-

volvimento de técnicas seguras de punção
percutânea dirigida por esses métodos, facilitaram o emprego de uma série de opções
terapêuticas para tumores hepáticos, denominadas minimamente invasivas(16) e também utilizadas no tratamento de lesões em
outros órgãos como tireóide, mama, pâncreas, rins, adrenais e pulmões(16).
A termoablação por raio laser encontrase neste grupo de procedimentos terapêuticos. A primeira termoablação tumoral foi
realizada por Bown em 1983(17), e as primeiras realizadas em tumores hepáticos
primários e secundários foram realizadas,
respectivamente, por Hashimoto et al. em
1985(18) e Steger et al. em 1989(19). Outras
aplicações de raio laser têm sido utilizadas
no tratamento de tumores do esôfago, estômago, cólon, brônquios, linfonodos, tumores pélvicos e da cabeça e pescoço(20–23).
Nos últimos anos, diversos artigos têm
sido publicados mostrando os resultados
obtidos, principalmente no tratamento de
metástases hepáticas(24–32) e do HCC(25,26,
30,32–37)
, com resultados bastante satisfatórios, tornando o método aceito como alternativa terapêutica eficiente e segura para
pacientes considerados inoperáveis ou irressecáveis, com intuito curativo(38,39).
O objetivo deste trabalho é apresentar
uma revisão bibliográfica atualizada da termoablação por raio laser dos tumores hepáticos, abordando o mecanismo de ação
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deste método terapêutico, indicações e
contra-indicações, complicações, resultados clínicos e métodos de diagnóstico por
imagem envolvidos no procedimento.
MECANISMOS DE AÇÃO
A elevação da temperatura acima de
46–50°C, por alguns minutos, produz necrose de coagulação e apoptose celular(24).
Diversos métodos podem ser utilizados
para se obter este aquecimento em um determinado alvo, entre eles a radiofreqüência e o raio laser.
A termoablação intersticial induzida
por laser utiliza uma fina fibra ótica, inserida por via percutânea, no interior de determinada lesão. Esta fibra ótica, ao emitir
um raio laser, deposita calor na lesão, elevando a sua temperatura e produzindo desnaturação protéica e morte celular(29).
As temperaturas obtidas não devem ultrapassar 100°C, para se evitar a carbonização e vaporização, que dificultam a difusão do calor, reduzindo assim a área tratada(24,29). A extensão da necrose depende
da duração do tratamento, potência enviada pelo raio laser, características térmicas
e óticas do tecido tratado(24); depende,
também, do fluxo sanguíneo da lesão e do
parênquima hepático circunstante(40–42).
Quanto maior o fluxo sanguíneo, maior
será a perda de calor e, portanto, será necessário um tempo maior de tratamento
para se obter uma determinada área de
necrose. Ao contrário, lesões hepáticas
hipovascularizadas e distantes de grandes
vasos são tratadas mais eficientemente.
Seguindo este conceito, Germer et al.
demonstraram, em modelo animal, que a
combinação de embolização arterial e termoterapia laser aumenta consideravelmente a eficiência do laser no tratamento
de metástases hepáticas(42). A alteração do
fluxo vascular (arterial ou portal) pode
também ser obtida por meio de medicamentos(40), embolização intra-arterial com
balão(42) e manobra de Pringle(41). A manobra de Pringle pode ser realizada apenas
por via aberta ou via laparoscópica(41).
A extensão da necrose de coagulação
depende também da quantidade de energia depositada(24,29). No entanto, utilizando-se potências excessivamente elevadas
obtém-se elevação muito rápida da tempe-
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ratura, promovendo a vaporização do tecido em contato com a fibra ótica, impedindo a propagação do calor para áreas
mais distantes da agulha e reduzindo-se,
assim, a capacidade de tratar lesões maiores. Por outro lado, quando se utiliza fibra
ótica única e baixa energia (3–8 W), permite-se penetração e propagação mais profunda da luz e do calor, resultando em
maiores volumes de necrose de coagulação(25). Mesmo assim, obtêm-se áreas de
coagulação que não excedem 1,6 cm de
diâmetro, em modelo animal(43,44). Utilizando-se fibras óticas múltiplas ou resfriadas é possível aumentar a potência do sistema para até 30 W, o que permite depositar mais energia, alcançar maiores volumes
de necrose de coagulação e tratar lesões
mais volumosas(26).
Recentemente, Vogl et al. demonstraram, em estudo clínico, que o uso de laser
resfriado internamente com solução salina
permite aumentar em até cinco vezes a área
de necrose obtida in vitro, com fibra ótica
simples, no mesmo período de tratamento, sem provocar carbonização ou vaporização. Em pacientes portadores de metástases hepáticas esses autores obtiveram
diâmetro médio de 3,3 ± 1,4 cm, utilizando
o sistema resfriado internamente(26). Em
trabalho anterior, usando-se fibra ótica
simples e não resfriada, a área de necrose
obtida foi inferior a 2,0 cm de diâmetro(25).
O sistema de resfriamento interno do
aplicador de raio laser baseia-se na introdução de solução salina resfriada no espaço entre o invólucro e a fibra ótica contida
no seu interior. O resfriamento interno da
superfície do aplicador laser modifica a
distribuição radial das temperaturas, permitindo, desta forma, que temperaturas
mais elevadas se propaguem para camadas
mais profundas de tecido. Dessa forma, é
possível aumentar a área tratada de 2–3 cm
para 3–4,5 cm(26).
INDICAÇÕES E
CONTRA-INDICAÇÕES
A termoablação por raio laser apresenta
as mesmas indicações e contra-indicações
de outras técnicas minimamente invasivas.
O método é indicado no tratamento de
HCC e de metástases hepáticas em pacientes com lesões em ambos os lobos hepáti-

cos e lesões recidivadas pós-hepatectomia,
em pacientes inoperáveis ou que recusam
a cirurgia, ou ainda naqueles com lesões irressecáveis do ponto de vista curativo(16,
24–26,29)
. Em uma série de 705 pacientes
com 1.981 metástases hepáticas tratadas
por raio laser, Mack et al. notaram que a
distribuição das indicações foi: metástase
recidivada em 36% dos casos, metástases
em ambos os lobos hepáticos em 35%,
contra-indicação clínica para cirurgia ou
lesões irressecáveis em 22% e pacientes
que recusaram a cirurgia em 7% dos casos(29). Apesar de a metástase de câncer colorretal ser a mais freqüentemente tratada,
também têm sido abordadas com termoterapia por laser as metástases de câncer do
estômago, mama, faringe, testículo, pulmão e tumores neuroendócrinos(16,26).
O procedimento é contra-indicado em
pacientes com distúrbios de coagulação
não corrigidos ou que apresentam mais que
cinco metástases, lesões maiores que 4–5
cm ou com evidência de doença extra-hepática(24,26,41).
TÉCNICA E MATERIAL
Assim como outros métodos de termoablação, a termoterapia por raio laser pode
ser realizada por via percutânea, via aberta ou por laparoscopia(41). A via percutânea é a mais comumente utilizada por diversas razões, entre elas o menor custo,
menor morbi-mortalidade e menores tempos de recuperação(24,29). Quando por via
percutânea, o procedimento pode ser realizado em regime ambulatorial, sendo, no
entanto, preferível observação de 24 horas.
O paciente é sedado com benzodiazepínico e realiza-se anestesia local na parede
abdominal e cápsula hepática. Eventualmente, é possível realizar o procedimento
com anestesia geral, o que é aconselhável
para maior conforto do paciente.
O procedimento é dirigido inicialmente
por tomografia computadorizada (TC) ou
ultra-som (US), quando se insere, por via
percutânea, uma agulha de Chiba até 10
mm da margem mais superficial da lesão,
para em seguida passar um fio-guia e dilatador 7F, que permitirá acomodar um cateter de plástico termorresistente (resiste a
temperaturas de até 300–400°C), posicionado a 25 mm da lesão. Este cateter plásRadiol Bras 2004;37(3):193198
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damente duas horas. O paciente permanece
em observação, no hospital, por cerca de
24 horas. São realizados exames de RM ou
TC helicoidal com contraste de controle,
um dia e um mês após o procedimento, e
então a cada três ou quatro meses.

tico tem fundo cego, para impedir o contato direto do aplicador laser com a lesão
e permitir que seja retirado completamente,
mesmo em caso de ruptura da fibra ótica.
O aplicador laser, composto de fibras óticas, é então introduzido no interior do
cateter plástico. A parte distal do aplicador laser é revestida de material magnético
(magnetita), identificável no exame de ressonância magnética (RM).
A termocoagulação por laser é obtida
pela emissão de raio laser por um gerador
apropriado e conduzida através da fibra
ótica de quartzo contida no aplicador. A
potência emitida pelo aplicador simples
varia entre 3,0 e 8,8 W (média: 5,3 W)(25).
Com o sistema de resfriamento interno é
possível utilizar potências de até 30 W(26).
Uma vez inserido o aplicador, a termoablação pode ser acompanhada por US ou, preferencialmente, por RM.
Após terminada a termoablação, que
dura entre 10 e 35 minutos por lesão (média: 19 minutos), retira-se o cateter plástico e introduz-se cola de fibrina para se
obter hemostasia(25). O tempo de aplicação
do raio laser depende do sistema utilizado,
potência aplicada, localização da lesão,
sua relação com grandes vasos (veia porta, veias hepáticas) e as características térmicas e óticas da lesão(16,25,26). Lesões hipervasculares podem ser alcoolizadas antes da termoablação, para se desvascularizar a lesão e obter, assim, melhores resultados(16). O procedimento dura aproxima-
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tro, posteriormente publicado pelo mesmo
grupo(27), os autores demonstraram que
uma lesão hepática maligna, originalmente
hipoecogênica ou isoecogênica, torna-se
progressivamente hiperecogênica durante
a aplicação do laser, em função da formação de microbolhas. Uma vez terminada a
termoablação, a lesão apresenta aspecto
“em alvo”, composto por uma área central
hipoecogênica, correspondendo à necrose,
e dois halos periféricos mais ecogênicos, o
interno correspondendo a tecido carbonizado e o externo correspondendo a coagulação e hiperemia. Os autores obtiveram
excelente correlação (r = 0,89) entre o diâmetro da lesão medido ao US e à macroscopia(45). Porém, trabalhos de outros autores demonstraram que a avaliação por US
de lesões hepáticas tratadas por termoablação tende a superestimar o volume de necrose de coagulação, quando comparada
com a análise histopatológica(46).
A TC com contraste também tem sido
esporadicamente utilizada para orientar o
procedimento e acompanhar os resultados
obtidos, mas com eficácia inferior à RM(30).
Em 1986, Dickinson et al. demonstraram, in vitro e in vivo, que existe uma dependência linear entre a temperatura e o
tempo de relaxamento T1 (spin-retículo).
Os autores demonstraram que ocorre um
aumento do T1 na razão de 5–18 ms/°C, e
que esta alteração é reversível, retornando
aos valores originais após a queda de temperatura(28).

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
A termoablação por laser inicia-se com
a detecção e caracterização da lesão hepática. Para isto, é possível utilizar o US, a
TC helicoidal ou a RM com contraste. É
necessário obter-se um exame na semana
que precede o procedimento, para ser utilizado como parâmetro de medida do resultado da termoablação(25).
Os métodos mais eficazes são a TC helicoidal e a RM com contraste(16,29,30) (Figuras 1 e 2). O US tem sido mais utilizado
para orientar a primeira parte do procedimento e, eventualmente, a termoablação
propriamente dita, acompanhando o resultado do tratamento em tempo real, assim
como é possível fazê-lo por meio da RM(30).
É importante observar que o sucesso do
procedimento depende da precisa colocação da agulha no interior da lesão e do
acompanhamento contínuo durante a termoablação, o que é obtido preferencialmente pela RM(30).
O US foi inicialmente utilizado na orientação e acompanhamento da termoablação
por laser de lesões hepáticas, por Nolsoe
et al. em 1991(45). Nesse trabalho e em ou-
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Figura 1. Metástase em lobo hepático esquerdo por câncer colorretal, em paciente previamente submetido a hepatectomia direita. A: Na fase de contrastação
portal é possível identificar lesão nodular hipovascular, com cerca de 2,0 cm de diâmetro. B: No controle realizado 18 horas após a termoablação por laser notase ablação completa da lesão, que se apresenta com cerca de 3,0 cm de diâmetro, correspondendo à margem de segurança do parênquima hepático. C: No
controle tomográfico, realizado seis meses após o tratamento, nota-se resolução completa da metástase hepática. (Imagens cedidas pela Dra. Alice R. Gillans,
Londres, Reino Unido).
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Figura 2. Recorrência tumoral pós-ablação. A área previamente tratada é identificada como imagem hipodensa no segmento IV do lobo hepático esquerdo, sem apresentar realce após a injeção do contraste iodado. Na periferia da borda lateral da área tratada é possível identificar realce nodular, parcialmente definido,
correspondendo a recidiva tumoral. Esta área foi posteriormente retratada, bem como a pequena lesão
identificada na periferia do segmento II do lobo hepático esquerdo. (Imagem cedida pela Dra. Alice R. Gillams, Londres, Reino Unido).

McDannold et al. utilizaram este conceito para monitorar a termoablação por
meio da RM, aplicando técnicas denominadas termossensíveis gradiente-eco e que
utilizam tempo de repetição (TR) e “flip
angle” curtos(47). O aumento da temperatura provoca um aumento do T1 e, portanto, queda do sinal da lesão. Estima-se que
para uma potência de raio laser aplicado
por 20 minutos a 30 W o T1 aumenta em
até 205%, com queda de sinal proporcional(26). Vogl et al. demonstraram, retrospectivamente, que todas as lesões hepáticas que apresentaram queda de sinal superior a 50%, imediatamente após a termoterapia por laser, foram completamente
tratadas, sem recorrência tumoral nos exames de controle tardio, sem esclarecer, no
entanto, em que intervalo de tempo foram
realizados os controles(26). Uma outra forma de se avaliar a resposta ao tratamento
pela RM é realizando-se fase dinâmica
com contraste paramagnético e adquirindo-se imagens nas fases de contrastação
arterial, portal e de retardo. O realce nodular ou central é indicativo de persistência ou recorrência da lesão. É importante
notar que realce anelar periférico indicando hiperemia e processo inflamatório é
observado em até 75% das lesões, desaparecendo após oito semanas em 75% dos
casos. Nos 25% restantes, o realce periférico pode ser observado até seis meses após
o tratamento, não indicando presença de
tecido tumoral(25). Também notam-se de-
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feitos de perfusão no parênquima hepático
adjacente em até 75% das lesões examinadas com a RM com injeção de contraste
paramagnético(25).
A queda de sinal em T1 é indicativa de
elevação de temperatura, mas não necessariamente de necrose. A melhor maneira
de se verificar o resultado do tratamento é
pela identificação direta de áreas não perfundidas, indicando necrose, e isto somente é possível após a injeção endovenosa de
contraste(48). O contraste paramagnético só
pode ser injetado uma ou duas vezes por
procedimento, limitando este recurso, que
poderá, no entanto, ser utilizado novamente no pós-procedimento imediato.
Apesar de a RM apresentar os melhores resultados no acompanhamento do
procedimento, ressalta-se que, idealmente,
dever-se-ia utilizar magneto aberto, ainda
não amplamente disponível em todos os
centros.
RESULTADOS CLÍNICOS
Diversos trabalhos têm demonstrado os
resultados obtidos com a termoablação por
laser no tratamento de tumores hepáticos
primários e secundários, apesar das escassas referências quanto ao acompanhamento no longo prazo (três a cinco anos).
Vogl et al., em 1995, ao tratarem 15 pacientes com metástases hepáticas e cinco
pacientes com tumores primários, obtiveram melhores resultados terapêuticos nas

lesões menores que 2,0 cm de diâmetro do
que naquelas maiores que 3,0 cm de diâmetro, em que obtiveram necrose completa
em apenas 8% dos casos. No seguimento
desses pacientes, aqueles com lesões menores ou iguais a 2,0 cm apresentaram-se
livre de doença em 69% dos casos em seis
meses e em 44% dos casos em 12 meses
após o tratamento. Para lesões maiores que
2,0 cm de diâmetro, os índices de sucesso
foram significativamente inferiores, respectivamente, de 41% e 27%. Os autores consideram como sucesso lesões inalteradas
ou menores em relação ao controle póstratamento imediato(25).
Em 2001, Vogl et al. publicaram a sua
experiência em 705 pacientes com 1.981
metástases hepáticas submetidos a termoablação por laser em um período de sete
anos. A sobrevida média foi de 41,8 meses. A sobrevida após um, dois, três e cinco anos foi de 93%, 74%, 50% e 30%, respectivamente, naqueles pacientes portadores de metástase por câncer colorretal.
Resultados semelhantes foram observados
no grupo de pacientes com metástase por
neoplasia de mama. Os melhores resultados foram obtidos em pacientes com menos de três lesões hepáticas(29).
Em 2001, Christophi e Muralidharan
descreveram os seus resultados em oito
pacientes cirróticos, Child B e C, portadores de HCC com diâmetro variando entre
3,0 e 7,0 cm, tratados com termoablação
por laser. Necrose completa da lesão foi
obtida em todos os tumores menores ou
iguais a 4,0 cm, mas em nenhuma maior
que 4,0 cm. A sobrevida dos pacientes variou entre 8 e 18 meses(34).
Pacella et al., em 2001, combinaram a
termoablação por laser com a quimioembolização intra-arterial em 30 pacientes
portadores de grandes HCC (3,5–9,6 cm
de diâmetro) e pequenos HCC (0,8–3,0 cm
de diâmetro; média de 1,9 cm). Obtiveram
necrose completa demonstrada pela TC em
27/30 grandes HCC (90%) e em todos os
pequenos HCC. A sobrevida global após
um, dois e três anos de tratamento foi, respectivamente, 92%, 68% e 40%(35).
COMPLICAÇÕES
Ocorrem complicações em 1,2% a 7,5%
dos casos(24,29) e são consideradas clinicaRadiol Bras 2004;37(3):193198
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mente relevantes em apenas 1,3% deles(29).
As mais freqüentes são: derrame pleural
(73%), hematoma subcapsular hepático
(31%), abscesso hepático (0,4–0,6%) e
infarto hepático segmentar (1%)(16,29). Implantes no trajeto da agulha são descritos
em até 6/500 (1,2%) dos casos(16).
Foram também descritos alguns casos
de óbito em decorrência do tratamento: um
caso em 500 pacientes tratados, devido a
infarto hepático espontâneo(16), um caso
em 705 tratados, aparentemente relacionado ao procedimento, mas de causa não esclarecida(29), e, finalmente, um caso relacionado a embolia pulmonar, em conseqüência da introdução de gás para esfriar
o aplicador do raio laser(49).
LASER × RADIOFREQÜÊNCIA
Estes métodos atuam de forma semelhante, elevando a temperatura no interior
da lesão-alvo, provocando, assim, necrose
de coagulação. Ambos os métodos podem
ser usados por via percutânea, laparoscópica ou por laparotomia. Atualmente, a termoablação a laser é a única rotineiramente
utilizada em conjunto com a RM(16,24).
Aparentemente, a RF é mais simples de
ser manipulada e de se obter maiores lesões
em tempo mais curto(50). A RF tem-se beneficiado de maior experiência clínica em
um número maior de centros de pesquisa.
No entanto, ainda não foram publicados
estudos randomizados comparando com
rigor as duas modalidades terapêuticas.
Também serão necessários estudos randomizados e controlados para estabelecer
o papel destes métodos de termoablação
em comparação com a ressecção hepática
e quimioterapia intra-arterial e sistêmica.
CONCLUSÃO
Os estudos clínicos preliminares, utilizando a termoablação por raio laser, demonstram que esta técnica, considerada
“minimamente invasiva”, é uma alternativa
válida à ressecção hepática no tratamento
de tumores primários e secundários em pacientes que, por diversas razões, não são
candidatos ao tratamento cirúrgico. A termoterapia por laser é um método bastante
seguro e eficiente quando utilizado com
critério e de forma adequada, valendo-se
Radiol Bras 2004;37(3):193198

dos diversos métodos de diagnóstico por
imagem para planejar, guiar e acompanhar
os resultados do procedimento. No entanto, serão necessários ulteriores estudos
para confirmar a eficácia do método em
maior número de pacientes, acompanhados por um longo prazo, e para se comparar a eficiência deste método com outras
técnicas de termoablação (por exemplo, a
RF) e com a própria cirurgia.
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