DIAGNÓSTICO CLÍNICO-ULTRASSONOGRÁFICO DAS LESÕES
HEPÁTICAS FOCAIS
INTRODUÇÃO
A ultrassonografia é o exame de primeira linha para a detecção e diagnóstico das
lesões hepáticas focais, definidas como formações intraparenquimatosas que desviam
estruturas vizinhas (vasos, estruturas biliares, ligamentos) e, quando próximas da
superfície, deformam os contornos hepáticos.
A descrição ultrassonográfica das lesões hepáticas focais deve incluir as
seguintes características: número, localização, dimensões, morfologia, contornos,
ecogenicidade, ecoestrutura, relação com estruturas adjacentes e vascularização
(avaliada por doppler). Integrando estas características no contexto clínico
apropriado, é possível fazer um diagnóstico definitivo num espectro alargado de lesões
hepáticas focais. Nos casos em que o diagnóstico clínico-ultrassonográfico inicial é
apenas presuntivo, torna-se necessário realizar outros exames complementares, mais
frequentemente exames dinâmicos com contraste (TC, RM, US com contraste) e/ou
análise cito-patológica ou microbiológica por punção guiada.
Para além do papel primordial da ultrassonografia na abordagem diagnóstica
inicial

das

lesões

hepáticas

focais,

a

crescente

utilização

de

contrastes

ultrassonográficos e também a possibilidade de realização de vários procedimentos
invasivos eco-guiados em tempo real (com intuito diagnóstico ou terapêutico), tornam a
ultrassonografia uma ferramenta indispensável na prática da Gastrenterologia clínica.
Apresentam-se, de seguida, aspectos fundamentais do diagnóstico diferencial
das lesões hepáticas focais mais frequentes na prática da ultrassonografia,
sistematizadas

numa

perspectiva

clínica.

Salienta-se

que

a

identificação

ultrassonográfica de uma lesão hepática focal dependente maioritariamente do seu
tamanho e localização, da diferença da sua ecogenicidade e ecoestrutura em relação ao
parênquima hepático envolvente, e do cuidado com que o ultrassonografista estuda o
órgão.

1. QUISTOS
Os quistos simples do fígado são as lesões hepáticas focais mais frequentes na
prática clínica, podendo ser congénitos (a maioria, resultando do desenvolvimento
anormal de estruturas biliares), ou adquiridos (mais raros, resultando de trauma ou
infecções prévias). São quase sempre assintomáticos (são achados ultrassonográficos),
excepto quando são suficientemente volumosos para exercer “efeito de massa”.
Uma vez que o parênquima hepático normal é homogéneo, os quistos são
habitualmente fáceis de identificar mediante 3 critérios ultrassonográficos
patognomónicos: lúmen anecogénico, parede lisa bem definida e reforço acústico
posterior (Figura 1). Alguns quistos não complicados apresentam finos septos parciais
ou pequenas áreas de “descolamento” da parede, interrompendo o seu contorno
habitualmente liso e regular.
Os quistos são classificados como complexos se apresentarem áreas ecogénicas
no seu interior, uma parede espessa, septos numerosos ou espessos, elementos sólidos
ou calcificações. As lesões quísticas complexas incluem: hematomas, abcessos,
quistos hidáticos, biliomas, metástases quísticas e os tumores necróticos ou
hemorrágicos (Tabela 1). Os cistadenomas e cistadenocarcinomas biliares são
neoplásicas raras que surgem como massas quísticas multi-septadas e/ou com elementos
sólidos no seu interior (Figura 2). Uma aspiração por punção ecoguiada pode ser
realizada perante a suspeita de cistadenoma/cistadenocarcinoma e níveis elevados de
CEA no fluído aspirado são sugestivos de malignidade.
As lesões vasculares (como os aneurismas e as fístulas intra-hepáticas) podem
simular quistos, mas são facilmente distinguidas por estudo com doppler. O linfoma é
um tumor sólido que raramente pode simular um quisto.
O fígado está envolvido em cerca de 40-50% dos casos de doença poliquística
autossómica dominante. Apesar da substituição de grande parte do parênquima hepático
normal por quistos (Figura 3), a função hepática permanece geralmente conservada. Os
sintomas podem surgir pelo efeito de massa dos numerosos quistos, ou pela ocorrência
de infecção ou de hemorragias intra-quísticas. O tratamento por punção e drenagem dos
quistos é ineficaz e o transplante hepático poderá constituir a única alternativa
terapêutica nos raros casos sintomáticos.

Tabela 1. Causas de lesões quísticas do fígado
Frequentes
- Quistos simples

Pouco frequentes

Raras

- Abcessos

- Adenomas hemorrágicos

- Hematomas

-Cistadenomas/cistadenocarcinomas

- Metástases quísticas

biliares

- Biliomas
- Quistos hidáticos

Figura 1. Quistos simples, identificáveis mediante 3 critérios ultrassonográficos patognomónicos: lúmen
anecogénico, parede lisa bem definida e reforço acústico posterior.

Figura 2. Cistadenocarcinoma biliar numa mulher jovem, com alteração
das provas hepáticas. O quisto é complexo, com conteúdo líquido
ecogénico e material sólido no seu interior.

Figura 3. Doença hepática poliquística. Múltiplos quistos hepáticos,
alguns volumosos. Neste caso, os rins são normais. A doença hepática
poliquística está mais frequentemente associada a doença renal
poliquística.

2. TUMORES BENIGNOS
2.1.

HEMANGIOMAS

Os hemangiomas são as neoplasias benignas do fígado mais frequentes,
ocorrendo em cerca de 7% da população adulta. São mais frequentes nas mulheres do
que nos homens. A seguir aos quistos, os hemangiomas constituem os achados
incidentais mais frequentes em ultrassonografia.
Estruturalmente, os hemangiomas assemelham-se a esponjas preenchidas com
sangue, em que múltiplos pequenos espaços (preenchidos com sangue) são separados
por finos septos fibrosos revestidos por células endoteliais. Em cerca de 10% dos casos
são múltiplos. São quase sempre assintomáticos, embora angiomas gigantes possam
exercer efeito de massa. Também foi descrita a sequestração de plaquetas pelos
hemangiomas como uma causa rara de trombocitopénia (síndrome de KasabachMerritt).
Na ultrassonografia, o aspecto típico (presente em cerca de 70% dos casos), é de
uma lesão focal hiperecogénica, homogénea, geralmente com menos de 3cm de
diâmetro, não produzindo sombra acústica posterior (pelo contrário, podem por vezes
condicionar um reforço acústico posterior, dada a sua natureza vascular) (Figura 4). As
margens são geralmente lisas e regulares, podendo ser arredondadas ou ligeiramente
lobuladas. Encontram-se muitas vezes junto a trajectos vasculares ou junto ao
diafragma, sendo mais frequentes no lobo direito do fígado.
Os hemangiomas atípicos, que representam cerca de 30% dos casos, são
habitualmente hiperecogénicos à periferia, com um centro hipoecogénico (aspecto em
“alvo invertido”, característico dos hemangiomas atípicos e raramente observado nas
lesões malignas – Figura 5). São geralmente maiores e o seu aspecto atípico resulta de
fenómenos de fibrose, trombose e necrose.
Apesar da natureza vascular dos hemangiomas, o fluxo de sangue é muito lento
para ser detectado no estudo doppler (Figura 4). Assim, o sinal doppler positivo numa
lesão semelhante a um hemangioma deve levar à suspeita de lesão metastática ou de
carcinoma hepatocelular. Com os agentes de contraste ecográficos, os hemangiomas
apresentam uma captação periférica lenta de contraste (à semelhança do que acontece na
TC). Os hemangiomas são as únicas lesões hepáticas cujas características
ultrassonográficas poderão mudar no decurso de um mesmo exame (ex: redução da
ecogenicidade).

O diagnóstico diferencial com outras massas hiperecogénicas no fígado, inclui
primariamente as metástases hepáticas e o carcinoma hepatocelular (1/3 dos carcinomas
hepatocelulares são hiperecogénicos). A infiltração focal de gordura também pode
simular nódulos hiperecogénicos.
A abordagem clínica de uma lesão hepática focal hiperecogénica
(homogénea) depende do risco inerente de malignidade em cada caso. Se o doente
tiver antecedentes ou suspeita actual de neoplasia maligna extra-hepática, ou história de
cirrose hepática (por exemplo, em programa de rastreio de carcinoma hepatocelular), o
diagnóstico presuntivo de hemangioma deverá ser confirmado por um exame de
imagem dinâmico (RM, mais sensível para lesões pequenas, TC, ou US com contraste).
Se o doente não tiver estes factores de risco, uma lesão hepática hiperecogénica
homogénea não exige qualquer controlo evolutivo. Apenas 2% dos hemangiomas
poderão aumentar de tamanho e 5% vão regredir (parcialmente ou na sua totalidade) em
exames subsequentes.

Figura 4. Hemangiomas. Aspecto típico (hiperecogénico e homogéneo, com sinal de doppler negativo).
Figura 5. Hemangiomas atípicos. São habitualmente de maiores
dimensões, apresentando-se hiperecogénicos à periferia, com um
centro hipoecogénico (aspecto em “alvo invertido”).

2.2.

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL

A hiperplasia nodular focal é um tumor benigno do fígado constituído por
células hepáticas normais (hepatócitos, células de Kupfer e estruturas biliares), embora
sem a arquitectura habitual, podendo ser equiparado a uma “área focal de cirrose”.
Apesar de relativamente raro, constitui o segundo tumor benigno mais frequente (a
seguir aos hemangiomas), sendo mais frequente nas mulheres (80 a 90% dos casos).
Pensa-se que poderá surgir a partir de uma malformação vascular congénita, que
promove hiperplasia hepatocelular. Ao contrário dos adenomas, o seu aparecimento não
se associa aos contraceptivos orais, embora estes possam promover o seu crescimento
(tal como a gravidez). São geralmente nódulos solitários (são múltiplos em apenas 10 a
20% dos casos), assintomáticos, sendo mais frequentemente diagnosticados na TC com
contraste do que na ultrassonografia (na TC são lesões hipervasculares, sem washout
precoce, frequentemente com cicatriz central).
O diagnóstico ultrassonográfico da hiperplasia nodular focal é apenas
presuntivo, surgindo habitualmente como um nódulo mal-visualizado, isoecogénico ou
ligeiramente hipoecogénico (uma vez que apresenta os mesmos constituintes celulares
em relação ao parênquima envolvente) (Figura 6). A cicatriz central em forma de
estrela, muitas vezes observada nos exames de imagem dinâmicos (RM, TC ou US com
contraste), é raramente visualizada na ultrassonografia convencional. No entanto, um
padrão de vascularização típico em “aro de roda” é melhor evidenciado na
ultrassonografia com power doppler, do que na RM ou TC com contraste (Figura 6).
Este “aro de roda” é constituído por uma artéria principal nutritiva, que tem um trajecto
para o centro da lesão, de onde partem, radialmente, múltiplos ramos para a periferia.
Frequentemente, este “aro de roda” é mal definido, sendo apenas evidente a
hipervascularização do nódulo com power doppler (Figura 6).
O diagnóstico diferencial da hiperplasia nodular focal inclui o carcinoma
fibrolamelar (que também pode apresentar uma cicatriz central em estrela e um padrão
de vascularização em “aro de roda”, embora no carcinoma fibrolamelar sejam mais
frequentes áreas de necrose e calcificação). O diagnóstico diferencial inclui ainda os
adenomas hepáticos, o carcinoma hepatocelular (não fibrolamelar) e as metástases
(hipervasculares).
Uma vez que o diagnóstico ultrassonográfico da hiperplasia nodular focal é
difícil e presuntivo, é invariavelmente necessário complementar o estudo com um
exame de imagem dinâmico (TC/RM/US com contraste). A acuidade diagnóstica

aumenta significativamente com o uso combinado de um exame de imagem dinâmico e
da cintigrafia com enxofre coloidal marcado com

99m

Tc, que é captado pelas células de

Kupfer do nódulo (sensibilidade de 82% e especificidade de 97%). Uma alternativa à
cintigrafia, é a biópsia ecoguiada para exame histológico da lesão. O tratamento da
hiperplasia nodular focal é, em regra, conservador (a cirurgia está indicada apenas nos
casos sintomáticos – em menos ¼ dos casos).

Figura 6. Hiperplasia nodular focal (2 casos). O aspecto ultrassonográfico mais frequente é de um nódulo solitário, de difícil
visualização, isoecogénico ou ligeiramente hipoecogénico. No estudo doppler, observa-se hipervascularização, com uma
artéria principal nutritiva, com trajecto para o centro. Neste caso, o padrão típico em “aro de roda” está mal definido.

2.3.

ADENOMAS HEPÁTICOS

Os adenomas hepáticos são tumores benignos raros de hepatócitos
(correspondendo a áreas de hiperplasia de hepatócitos com alterações citológicas
variáveis), com poucas células de Kupfer ou estruturas biliares. São muito mais
frequentes nas mulheres que tomam contraceptivos orais e a frequência do seu
aparecimento associa-se à dose e duração da terapêutica. Os adenomas hepáticos
também podem surgir em homens consumidores de esteróides anabolizantes. Foi
descrita a regressão de algumas destas lesões após a suspensão destes medicamentos. A
ocorrência simultânea de múltiplos adenomas hepáticos é conhecida como adenomatose
hepática.
Apesar dos adenomas hepáticos serem habitualmente assintomáticos, a sua
propensão

para

a

hemorragia

(podendo

manifestar-se

clinicamente

como

hemoperitoneu) e o seu potencial de malignização, torna-os lesões cirúrgicas.
O diagnóstico ultrassonográfico dos adenomas hepáticos é sempre presuntivo
(habitualmente feito em mulheres, no contexto da toma de contraceptivos orais),
exigindo invariavelmente a realização de exames de imagem dinâmicos adicionais

(TC/RM/US com contraste, onde são lesões hipervasculares, sem washout precoce e
sem

cicatriz

central)

e,

eventualmente,

biópsia

dirigida.

As

características

ultrassonográficas são variáveis, sendo geralmente hipoecogénicos e homogéneos
(Figura 7A). Raramente, a presença de gordura intra-tumoral poderá proporcionar-lhes
um aspecto hiperecogénico. Nos adenomas de maior dimensão, a ocorrência de
hemorragia interna e necrose poderá torná-los mais heterogéneos, com áreas
hiperecogénicas (Figura 7B). Podem, raras vezes, simular quistos complexos. As
calcificações estão presentes em 10% dos casos.

Figura 7. Adenomas hepáticos (2 casos). Adenoma hipoecogénicos e homogéneo (6A). Adenoma mais volumoso, com
áreas ecogénicas correspondentes a alterações degenerativas (6B).

3. TUMORES MALIGNOS
3.1.

METÁSTASES

O fígado é o órgão-alvo mais frequente de metastização maligna, e as metástases
constituem as lesões hepáticas malignas mais frequentes.
As metástases são múltiplas em cerca de 98% dos casos e geralmente envolvem
ambos os lobos hepáticos, apresentando-se como nódulos dispersos com diferentes
tamanhos. Apenas cerca de metade dos doentes com metástases hepáticas apresentam
manifestações clínico-laboratoriais de doença hepática, enfatizando o papel crucial da
ultrassonografia no seu diagnóstico.
A maioria das lesões hepáticas metastáticas tem uma aparência “em alvo” na
ultrassonografia, com um centro ecogénico ou isoecogénico e um halo hipoecogénico
(Figura 8). Quando o halo é fino, pode representar sinusóides peri-tumorais dilatados ou
parênquima hepático comprimido. Os halos espessos correspondem a áreas de
proliferação tumoral intensa.

A seguir às metástases, a causa mais frequente de lesões em alvo é o carcinoma
hepatocelular. O linfoma também pode surgir como lesões em alvo. Raramente, lesões
benignas como abcessos, adenomas ou hiperplasia nodular focal também podem surgir
como lesões em alvo, mas a prevalência destas lesões benignas é francamente inferior à
das metástases hepáticas. É importante reter que uma lesão em alvo é mais
frequentemente maligna do que benigna (Tabela 2).
Tabela 2. Causas de lesões hepáticas em alvo
Frequentes

Raras

- Metástases

- Linfoma

- Carcinoma hepatocelular

- Hiperplasia nodular focal
- Microabcessos fúngicos
- Adenoma

Para além do aspecto em alvo, as metástases hepáticas podem ter uma grande
variedade de características ultrassonográficas (Figura 9). Apesar de não ser possível
predizer a origem do tumor primário com base no aspecto ultrassonográfico das lesões,
algumas características poderão ser úteis para conduzir o diagnóstico etiológico.
As metástases hipoecogénicas são as mais frequentes, podendo corresponder a
neoplasias mais indiferenciadas e de crescimento rápido, sendo a forma de apresentação
ultrassonográfica mais frequente dos tumores gastrointestinais agressivos (ex.,
pâncreas), do cancro da mama, do cancro do pulmão, ou dos linfomas. Numerosos
tumores surgem como lesões hipoecogénicas pequenas durante o processo inicial de
invasão do fígado. Com o crescimento tumoral, as lesões complicam-se de fenómenos
de hemorragia e necrose central, ficando mais ecogénicas e heterogéneas, podendo
permanecer apenas com o anteriormente referido halo hipoecogénico.
As metástases hiperecogénicas tendem a associar-se mais frequentemente a
alguns tumores gastrointestinais (ex., fase tardia do cancro do cólon), tumores
neuroendócrinos, carcinóides, tumores renais e da tiróide (mais vascularizados).
As

metástases

calcificadas

mais

frequentes

correspondem

a

adenocarcinomas mucinosos, sendo o mais frequente o do cólon, mas que também
poderão ter origem no estômago, no ovário ou na mama.
As metástases hepáticas quísticas, globalmente raras, surgem como quistos
complexos e poderão surgir de um tumor primário quístico do ovário ou resultar de

fenómenos de necrose, como nos tumores pavimento-celulares, nos sarcomas ou nas
lesões volumosas de qualquer tumor primário.
A metastização hepática também pode surgir com um padrão infiltrativo
difuso, heterogéneo, em que se torna mais difícil identificar lesões individuais. Este
padrão é particularmente típico do cancro da mama e do linfoma, mas também pode
surgir em outras neoplasias. Os principais diagnósticos diferenciais incluem a cirrose
hepática (distinguível pela presença de outros aspectos de DHC), a esteatose hepática e
o carcinoma hepatocelular multicêntrico.
O doppler é pouco útil para o diagnóstico diferencial das metástases hepáticas, a
maioria das quais surgindo com vascularização escassa ou mesmo ausente (pode ser
“positivo” nas metástases de maior dimensão). Por outro lado, a utilização de contrastes
ultrassonográficos tem-se revelado muito útil.

Figura 8. Metástases hepáticas, apresentando-se como nódulos dispersos com aparência “em alvo”, de diferentes
tamanhos.

Figura 9. Metástases hepáticas: variabilidade de
apresentação ultrassonográfica. 9A – lesão “em alvo” em
adenocarcinoma do cólon. 9B – Metástase necrótica
volumosa de sarcoma. 9C – metástases calcificadas de
adenocarcinoma da mama.

3.2.

CARCINOMA HEPATOCELULAR

O carcinoma hepatocelular (CHC) é o tumor primário do fígado mais frequente,
estando fortemente associado à cirrose hepática (em mais de 80% dos casos). A sua
prevalência está a aumentar nos países industrializados, onde a cirrose alcoólica e a
cirrose associada à hepatite C crónica constituem os 2 factores predisponentes mais
frequentes.
As últimas recomendações da AASLD (2005) para o rastreio do CHC incluem a
realização de ultrassonografia abdominal em cada 6 meses em todos os doentes com
cirrose hepática (independentemente da etiologia). Também são candidatos ao rastreio
alguns subgrupos de portadores do VHB (presumivelmente por transmissão vertical do
VHB), mesmo na ausência de cirrose (ex., portadores africanos com mais de 20 anos de
idade). Todos estes doentes apresentam um risco global de desenvolver CHC por ano>
1.5% (sendo o risco variável consoante a etiologia da cirrose). Centros experientes no
diagnóstico e tratamento do CHC, reportam uma sensibilidade de cerca de 70% da
ultrassonografia no rastreio do CHC. Salienta-se que os tumores muito volumosos são,
em regra, mais difíceis de detectar na ultrassonografia do que tumores mais pequenos.
O CHC é a lesão hepática focal mais frequente na presença de cirrose hepática.
Um nódulo> 1cm, em fígado cirrótico, até prova em contrário, é um CHC! Na
presença de cirrose, mesmo uma lesão com características típicas de um hemangioma,
tem 50% de probabilidade de ser um CHC. Na população submetida a rastreio de CHC,
um nódulo “de novo” (que surge no decurso do programa de rastreio) tem um risco
próximo de 100% de ser um CHC.
O diagnóstico ultrassonográfico do CHC é sempre presuntivo, sendo quase
sempre confirmado por exames de imagem dinâmicos (TC/RM e/ou US com contraste
– critérios de diagnóstico não invasivos). A biópsia tem indicações restritas, estando
apenas indicada quando os critérios imagiológicos não são atingidos (em TC/RM e/ou
US com contraste): raramente no CHC> 2cm e em> 65% dos casos no CHC 1-2 cm.
O padrão de crescimento do CHC é bastante variável, podendo ser solitário,
multifocal, ou difuso e infiltrante. Um padrão típico é a presença de uma lesão nodular
dominante (maior), com pequenas lesões satélite. A ecogenicidade também é variável

(1/3 são hipoecogénicos, 1/3 são isoecogénicos e 1/3 são hiperecogénicos) – podendo
haver um halo hipoecogénico. São geralmente hipervasculares, com uma distribuição
caótica dos vasos internos, aspecto frequentemente evidente no estudo doppler. Uma
característica destes tumores é a forte predisposição para invadir as estruturas vasculares
(veia porta, veias supra-hepáticas). Assim, a presença de trombose venosa (ex.,
trombose da veia porta) associada a uma ou várias lesões hepáticas focais é muito
sugestiva de CHC (Figura 10). A presença de fluxo arterial no interior do trombo no
estudo doppler é patognomónico de um trombo tumoral.
O carcinoma fibrolamelar é uma variante rara do CHC, mais frequente em
idades mais jovens, ocorrendo na ausência de cirrose. É geralmente uma lesão solitária,
contendo mais frequentemente calcificações do que o CHC. A cicatriz central em forma
de estrela, classicamente descrita, é raramente observada na ultrassonografia. No estudo
doppler, é característico um padrão de vascularização em “aro de roda” (tal como na
hiperplasia nodular focal) (Figura 11). É quase sempre uma lesão cirúrgica, tendo
francamente melhor prognóstico do que o CHC.

Figura 10. Carcinoma hepatocelular em diferentes doentes com cirrose hepática. 9A – nódulo hipoecogénico, heterogéneo,
adjacente a 2 pequenos quistos. 9B – nódulo isoecogénico, com fino halo hipoecogénico. 9C – Carcinoma hepatocelular
multicêntrico, com invasão/trombose da veia porta (seta).

Figura 11. Carcinoma fibrolamelar em 2 doentes diferentes. No estudo doppler, é característico um padrão de
vascularização em “aro de roda”

3.3.

LINFOMA

O linfoma hepático surge geralmente no contexto de um linfoma não-Hodgkin
em estadio avançado. O linfoma primário do fígado é uma entidade praticamente
exclusiva dos doentes imunosuprimidos (por infecção VIH ou no pós-transplante). Na
ultrassonografia, geralmente simula uma doença metastática, surgindo tipicamente
como lesões “em alvo” ou como múltiplos pequenos nódulos hepáticos hipoecogénicos,
homogéneos (Figura 12). A homogeneidade das lesões constitui a característica mais
típica, podendo em casos raros simular quistos. É extraordinariamente raro conter áreas
heterogéneas ou calcificações.
Figura 12. Linfoma hepático. Observam-se múltiplos pequenos nódulos
hipoecogénicos, homogéneos, dispersos em ambos os lobos hepáticos.

4. INFECÇÕES
4.1.

ABCESSOS HEPÁTICOS

Os abcessos hepáticos podem ser: (1) piogénicos (que correspondem à maioria
dos abcessos nos paises ocidentais e nos EUA – cerca de 85%); (2) podem resultar de
amebíase (cerca de 6% nos EUA, mas endémicos em países tropicais e subtropicais,
pelo que são os abcessos mais frequentes a nível mundial); ou (3) de doença fúngica
(EUA, 9%).
Clinicamente, manifestam-se por febre, frequentemente acompanhada por dor no
hipocôndrio direito, anorexia e, por vezes, vómitos. Os doentes encontram-se
frequentemente prostrados, podendo apresentar um quadro clínico de sépsis. As provas
hepáticas encontram-se habitualmente alteradas. A ultrassonografia tem um papel

primordial no diagnóstico dos abcessos hepáticos, permitindo punção aspirativa para
análise microbiológica e ainda a colocação de cateteres de drenagem nos abcessos
volumosos.
(1) Os abcessos piogénicos são mais frequentes em doentes idosos debilitados.
Podem resultar de infecção hepática através de diferentes vias: biliar, por extensão
directa (colangite ou colecistite); por disseminação hematogénea, através da veia porta,
em processos de diverticulite ou de apendicite; por disseminação hematogénea, através
da circulação sistémica (via artéria hepática), no contexto de endocardite; ou por
extensão directa a partir de outras fontes intra-abdominais (ex., após traumatismo ou
cirurgia abdominal). Cerca de 50% dos abcessos piogénicos são polimicrobianos.
Na

ultrassonografia,

geralmente

surgem

inicialmente

como

lesões

hipoecogénicas, tornando-se progressivamente mais complexas, de ecogenicidade mista
(podendo raras vezes apresentar-se como quistos complexos) (Figura 13A). É
importante salientar que os abcessos piogénicos podem simular massas hepáticas
sólidas. Nestes casos, a presença de um discreto reforço posterior pode favorecer o
diagnóstico de abcessos (Figuras 13A e 13B). A presença de bactérias produtoras de gás
pode resultar em artefactos de reflexão no interior do abcesso (Figura 13C). Com a
cicatrização, os abcessos podem calcificar. O diagnóstico diferencial dos abcessos
piogénicos inclui os hematomas, os quistos hemorrágicos e os tumores necróticos ou
hemorrágicos.

Figura 13. Abcessos piogénicos em diferentes doentes. 13A - Nódulo hipoecogénico, com áreas ecogénicas, heterogéneo,
simulando um quisto complexo. 13B - Abcesso piogénico de ecogenicidade mista, heterogéneo, simulando uma massa sólida. A
presença de um discreto reforço posterior favorece o diagnóstico de abcesso. 13C - Abcesso com gás, resultando em artefactos de
reflexão no interior do abcesso. Ao contrário dos casos apresentados, os abcessos piogénicos são muitas vezes múltiplos.

(2) Os abcessos amebianos são os mais frequentes em climas tropicais e
subtropicais e resultam de disseminação hematogénea do parasita Entamoeba histolytica
a partir do cólon. Na ultrassonografia, é característicamente uma lesão solitária,
geralmente volumosa, arredondada, globalmente hipoecogéncia (embora heterogénea, à
semelhança dos quistos piogénicos), sendo mais frequente no lobo direito (Figura 14A).
A parede espessa, caracteristicamente observada na TC (Figura 14B), não é observável
na ultrassonografia (Figura 14A).

Figura 14. Abcesso amebiano - lesão solitária, volumosa, arredondada, hipoecogéncia, heterogénea. A parede espessa,
caracteristicamente observada na TC (14B), não é observável na ultrassonografia (14A).

(3) Os abcessos fúngicos são exclusivos dos doentes imunosuprimidos e o
agente mais frequente é a Candida albicans. Na ultrassonografia, surgem
caracteristicamente como numerosos nódulos hipoecogénicos milimétricos dispersos
(microabcessos). Com a cicatrização, podem tornar-se hiperecogénicos e calcificar.
4.2.

QUISTOS HIDÁTICOS

Os quistos hidáticos são quistos parasitários do Echinococcus granulosus, que
tem como hospedeiro primário o cão. O fígado é o órgão mais frequentemente afectado,
onde pode surgir um quisto hidático solitário ou múltiplos quistos hidáticos. Os quistos
hidáticos apresentam uma membrana externa, designada ectoquisto, e uma membrana
interna germinativa, designada endoquisto. Em redor do quisto, vai-se formando uma
cápsula fibrosa, designada periquisto.
As características ultrassonográficas dos quistos hidáticos variam com o seu
estadio evolutivo, podendo ser classificadas morfologicamente em 5 tipos (WHO). Na
prática, interessa apenas reconhecer que o quisto hidático evolui a partir de um quisto
uniloculado, anecogénico, para um quisto progressivamente mais complexo,

multivesicular e multiseptado, com parede espessa, surgindo progressivamente
múltiplos quistos hidátides-filhas no seu interior (cyst-within-cyst) (Figura 15A). A
calcificação progressiva da parede externa e das membranas internas do quisto hidático
é patognomónica desta entidade e corresponde à fase de evolução mais encontrada na
prática clínica (como um achado imagiológico) (Figura 15B).
O diagnóstico dos quistos hidáticos é apenas imagiológico, havendo risco de
disseminação do parasita no trajecto da agulha durante as tentativas de punção
aspirativa. Os resultados da terapêutica percutânea esclerosante eco-guiada dos quistos
hidáticos têm sido encorajadores.

Figura 15. Quisto hidático em dois doentes diferentes. 15A – quisto hidático com múltiplos quistos hidátides-filhas no
seu interior (cyst-within-cyst). 15B - ectoquisto e endoquisto calcificados (aspecto patognomónico).

4.3.

GRANULOMAS

Os granulomas hepáticos são lesões benignas, que resultam de um processo
inflamatório crónico focal ou multifocal. Estão mais frequentemente associados a
doenças infecciosas granulomatosas (como a tuberculose, a histoplasmose, ou a
pneumocistose), mas também podem ocorrer em outras doenças não-infecciosas, como
a sarcoidose. Na prática clínica, surgem mais frequentemente como pequenas lesões
focais calcificadas (Figura 16), correspondendo a uma fase inactiva da doença (ex., em
doentes com antecedentes de tuberculose, muito subdiagnosticada no passado). Na fase
inflamatória activa, podem passar despercebidos, sendo pequenos focos hipo, iso ou
hiperecogénicos. A pneumocistose hepática, actualmente quase exclusiva dos doentes
com infecção VIH, pode surgir como múltiplos focos hiperecogénicos dispersos.

Figura 16. Granuloma calcificado, com sombra acústica posterior.

5. HEMATOMA HEPÁTICO
O hematoma hepático fresco, resultante de traumatismo vascular (geralmente na
sequência de punção com agulha ou traumatismo com fractura de costelas) surge como
uma lesão anecogénica, de limites irregulares, no local de rotura vascular (Figura 17A).
À medida que o sangue coagula e o hematoma se organiza, a lesão torna-se
progressivamente

menos

anecogénica

(Figura

17B).

As

características

ultrassonográficas são quase sobreponíveis às do abcesso, sendo fundamental conhecer
o contexto clínico. À semelhança do que se verifica nos hematomas do baço, um
hematoma hepático antigo pode originar um quisto.

Figura 17. Hematomas hepáticos em 2 doentes (em fases de evolução diferentes). 17A – hematoma hepático fresco,
anecogénico, em politraumatizado. 17B- Hematoma subcapsular, com 3 dias de evolução (mais ecogénico).

6. PSEUDOLESÕES FOCAIS
- Bandas diafragmáticas: as bandas de inserção diafragmática na cúpula do
fígado podem simular lesões focais hiperecogénicas curvilíneas ou triangulares (Figura
18). No entanto, é sempre demonstrável a sua conexão com o diafragma, podendo-se
tornar mais ou menos evidentes com os movimentos respiratórios.

Figura 18. Bandas diafragmáticas.

- Ligamento redondo: nos cortes transversais do lobo esquerdo do fígado, o
ligamento redondo surge como uma lesão focal hiperecogénica, triagular ou esférica
(Figura 19). A realização de cortes longitudinais na mesma zona permite distinguir este
ligamento fibroso de uma verdadeira massa, identificando-se a sua localização habitual
(separando os segmentos II e III do segmento IV, no lobo esquerdo).
Figura 19. Ligamento redondo (corte transversal).

- Áreas de parênquima poupado de esteatose: na presença de esteatose
hepática, existem áreas preferencialmente poupadas, que poderão simular lesões focais
hipoecogénicas, nomeadamente em topografia peri-vesicular e pré-portal (Figura 20). O
conhecimento da localização preferencial destas pseudolesões e o facto de respeitarem
interfaces, superfícies e os trajectos vasculares permitem a sua distinção.
Figura 20. Áreas de parênquima poupado de esteatose (em topografia
pré-portal).

- Áreas de esteatose focal: a infiltração focal de gordura numa área isolada do
parênquima hepático pode, por sua vez, simular uma lesão focal hiperecogénica. Da

mesma forma, a preservação das interfaces segmentares e dos trajectos vasculares,
apontam para este diagnóstico (Figura 21).
Figura 21. Área de esteatose focal (anterior ao hilo hepático).

