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RESUMO 

 O índice de doença hepática vem aumentando com passar dos anos e de 

acordo com estatísticas do CDC (Centro de Controle de Doenças) dos Estados 

Unidos, essa comorbidade é a 6° causa de morte em pessoas entre 25 e 65 anos. A 

Elastografia por Ressonância Magnética é uma técnica de diagnóstico por imagem 

não invasiva que permite a medição viscoelástica do tecido, mensurando sua 

integridade, sem causar prejuízo ou dano ao paciente por não se tratar de radiação 

ionizante. Exame este, realizado a partir de uma “concha” que por impulso de radio 

frequência do campo magnético emite ondas mecânicas para o tecido levando a 

uma vibração periódica. Assim, podemos concluir que é de suma importância, para o 

diagnóstico precoce de fibrose hepática, a utilização da Elastografia por 

Ressonância Magnética. 

 

INTRODUÇÃO 

Com mais de 20% da população mundial sendo afetada, a hepatopatia lipídica 

não alcoólica pode acarretar uma gama de distúrbios hepáticos e está 

frequentemente associada a diabetes mellitus, dislipidemia, obesidade e 

hipertensão, gerando uma síndrome metabólica. Embora esses distúrbios possam 

levar a uma evolução benigna, aproximadamente 6% desses casos podem tornar-se 

esteatose hepática ou até mesmo uma doença crônica como cirrose ou carcinoma 

hepatocelular.1 

Uma vez instalada essa patologia, o fígado passa por um mecanismo de 

reparação, onde nesse processo a proliferação de fibroblastos e deposição de matriz 

extracelular excessiva resulta em teias fibrosas distorcendo a estrutura do órgão, 

formando cicatrizes e nódulos de regeneração, consequentemente prejudicando 

suas funções.2 

Para avaliação dessas fibroses hepáticas, o padrão ouro para diagnóstico é o 

estudo histológico, realizado a partir de uma biópsia hepática guiada por Ultrassom, 

porém esta técnica é invasiva e pode apresentar erro de amostragem devido a 

quantidade coletada que é equivalente à 1 de 50.000 de seu volume; outra 

desvantagem do método é a variação de resultados devido avaliação do analista.3 

Recentemente, uma nova modalidade de exame por imagem chamada de 

Elastografia por Ressonância Magnética (ERM) tem sido utilizada. Desenvolvida na 

década de 90 por Raja Muthupillai e colaboradores em Mayo Clinic Colege of 



Medicine em Rochester, MN, Estados Unidos, nomeada inicialmente de 

técnica Elastográfica, a qual refere-se a qualquer medida ou técnica de imagem que 

forneça informações mensuráveis diretamente relacionadas às propriedades 

mecânicas de tecidos. Considerada uma técnica quantitativa para mapeamento da 

elasticidade do órgão, atualmente diversos estudos têm abordado técnicas 

elastográficas em diferentes órgãos. 4 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo de estudo o diagnóstico de fibrose 

hepática, através da instrumentação elastografica por ressonância magnética. 

 

 METODOLOGIA  

Este estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica de artigos realizada a 

partir de fevereiro de 2017 o qual adota como critério para seleção dos mesmos a 

consulta às bases de dados MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e 

SciELO (Scientific Eletronic Library Online), entre outros, utilizando como descritores 

segundo DeCS (Descritores da Saúde) as palavras-chave “elastografia“ combinada 

com “ressonância magnética" e “lesão hepática”  através da consulta dos mesmos 

descritores em inglês, todos os artigos datados a partir do ano 2000.  

 

DESENVOLVIMENTO 

           A Elastografia por Ressonancia Magnética (ERM) provê os meios necessários 

para medir deslocamentos em materiais ricos em hidrogênio, para isso emprega os 

métodos e a instrumentação da Ressonância Magnética Nuclear (RM), tendo como 

finalidade obter in vivo e de forma não invasiva, informação sobre as propriedades 

mecânicas do parênquima hepático depois de ser submetido a um estresse que o 

deforme.4 

Nesta revisão da literatura citaremos a Elastografia por Ressonância 

Magnética,  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Baseado na transmissão de ondas longas de baixa frequência de 

aproximadamente 65 Hz, por meio de um instrumento chamado de “concha”, 



colocado sobre a parede intercostal do paciente, próximo ao fígado.  As ondas 

longitudinais recebidas por esta concha penetram no órgão e se transformam em 

ondas transversais, chamadas de corte ou cisalhamento que se propaga por todo 

parênquima hepático.2 

Considerado um método rápido e sensível para medir deslocamentos em tecidos 

moles pela sintonia dos gradientes do campo magnético, as vibrações são aplicadas 

dinamicamente possibilitando a interferência no comprimento da onda estacionária 

no meio, nos dando as condições de estimar as propriedades viscoelástica do 

tecido. Tamanha sensibilidade do método, podemos observar prontamente 

deslocamentos da ordem de 100 nm.4 

As vantagens dessa técnica, se da devido a possibilidade de detectar sutis 

alterações em estágios iniciais da doença, gerando um prognóstico potencialmente 

positivo. Comparado com a elastografia por ultrassonografia, a EMR estuda um 

volume hepático de 250cm3, enquanto por ultrassonografia é estudado apenas 

20cm3, e caso haja pouco espaço intercostal ou presença de ascite, o exame não 

será prejudicado. A principal limitação para este meio diagnóstico é a 

hemocromatose, pois o acumulo de ferro depositado no tecido hepático, impede a 

propagação das ondas eletromagnética por todo o parênquima, dificultando o 

exame.2 
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