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Resumo 
 

  



 

Horvat NSMR. Avaliação da frequência de nódulos hepáticos em pacientes 

submetidos ao procedimento de Fontan: o papel da ultrassonografia, 

tomografia computadorizada e ressonância magnética [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

 
Introdução: Pacientes com cardiopatia congênita submetidos ao 
procedimento de Fontan (PF) vêm atingindo a idade adulta com 
significativas consequências sistêmicas, particularmente hepáticas. Tais 
injúrias hepáticas podem resultar em fibrose, cirrose e nódulos hepáticos 
(NH), que podem ser benignos ou malignos. Porém, não há, até o momento, 
consenso na literatura quanto ao rastreamento desses nódulos, sobretudo 
acerca do início e da melhor modalidade para tal fim. Objetivo: Esse estudo 
objetivou (a) avaliar a frequência de NH em pacientes submetidos ao PF na 
ultrassonografia (USG), tomografia computadorizada (TC) e ressonância 
magnética (RM), assim como a concordância entre tais métodos; (b) 
investigar se há correlação entre a presença de NH e algumas variáveis 
clínicas e laboratoriais; (c) analisar se há diferença nos valores de rigidez 
hepática utilizando a elastografia por USG por meio da técnica acoustic 
radiation force impulse (ARFI) entre os pacientes com e sem NH. Métodos: 
Foram recrutados, prospectivamente, 49 pacientes submetidos ao PF entre 
agosto de 2014 e junho de 2016. Esses pacientes foram submetidos a 
rastreamento clínico e laboratorial de hepatopatia, e elastografia hepática 
por USG com ARFI, TC e RM. A concordância entre os testes foi acessada 
utilizando o kappa de Cohen. A correlação entre NH com as outras variáveis 
foi realizada com teste t de Student ou teste de Mann-Whitney para variáveis 
contínuas sem distribuição normal e teste qui-quadrado ou teste de Fisher 
para variáveis categóricas. Resultados: NH foram detectados em 3/49 (6%), 
14/44 (31,8%) e 19/48 (39,6%) pacientes na USG, TC e RM, 
respectivamente. Houve uma concordância quase perfeita entre TC e RM na 
detecção de NH (kappa: 0,849, p < 0,001), porém a USG não demonstrou 
concordância com TC e RM (kappa: 0,006, p=0,095 e kappa: 0,083, p = 
0,032, respectivamente). Nenhuma variável clínica ou laboratorial 
apresentou correlação significativa com a presença de NH, inclusive o tempo 
após o PF. Os valores de rigidez hepática no ARFI foram significativamente 
mais elevados nos pacientes com NH (2,64 ± 0,81 m/s vs. 1,94 ± 0,49 m/s; 
p=0,002) e foram um preditor significativo para NH (AUC: 0,767, p=0,002). 
Conclusão: Na nossa população, mais de um terço dos pacientes após o 
PF apresentou NH na TC ou RM, mas a USG não detectou a grande maioria 
dos nódulos. Nenhum dado clínico ou laboratorial apresentou correlação 
significativa com a presença de NH. A rigidez hepática no ARFI foi 
significativamente mais elevada nos pacientes com NH. Tais achados 
sugerem que a USG não é um método diagnóstico efetivo no rastreamento 
de NH, porém a elastografia por ARFI pode ser útil, orientando quais 
pacientes devem submetidos à TC ou RM.  

Descritores: 1.técnica de Fontan 2.Hepatopatias 3.Tomografia 
computadorizada por raio X 4.Imagem por ressonância magnética; 
ultrassonografia 5.Ultrassonografia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

  



 

Horvat NSMR. Evaluation of frequency of hepatic nodules in patients after 

Fontan procedure: role of ultrasound, computed tomography and magnetic 

resonance imaging [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2019. 
 
Background: Patients with congenital heart disease after Fontan procedure 
(FP) are reaching the adulthood with significant systemic consequences, 
particularly to the liver. Those hepatic injuries can cause liver fibrosis, 
cirrhosis and hepatic nodules (HN), which can be benign or malignant. 
Currently, there is no consensus in the literature regarding screening of HN 
in patients after FP concerning when to start and which is the best imaging 
modality indicated for it.  Purpose: This study aimed (a) to evaluate the 
frequency of HN in patients after FP on ultrasound (US), computed 
tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI), as well as their 
inter-test agreement; (b) to investigate if there is any correlation between 
presence of HN and clinical or laboratorial variables; (c) to analyze if liver 
stiffness (LS) values using acoustic radiation force impulse (ARFI) on US 
elastography differ between patients with and without HN. Methods: We 
prospectively recruited 49 patients after FP from August 2014 to June 2016. 
These patients underwent clinical and laboratorial screening of hepatic 
disorders, ARFI elastography of the liver, abdominal US, CT and MRI. Inter-
test agreement was assessed by using weighted Cohen’s kappa as statistics. 
The dependence of HN with the variables was performed using Student’s t 
test or ANOVA for independent continuous variables without normal 
distribution; and chi-square test or Fisher’s test for categorical variables. 
Results: HN were detected in 3/49 (6%), 14/44 (31.8%), and 19/48 (39.6%) 
patients on US, CT and MRI, respectively. There was an almost perfect 
agreement between CT and MRI in detecting HN (kappa: 0.849, p < 0.001); 
however, US had a non-significant correlation with CT and MRI (kappa: 
0.006, p=0.095 and kappa: 0.083, p = 0.032, respectively). No clinical or 
laboratorial data had any significant correlation with the presence of HN, 
including time since FP. LS on ARFI was significantly higher in patients with 
HN (2.64 ± 0.81 m/s vs. 1.94 ± 0.49 m/s; p=0.002) and was a significant 
predictor of HN (AUC 0.767, p=0.002). Conclusion: In our study, more than 
one-third of patients after FP had HN on CT or MRI, but US did not detect the 
vast majority of them. No clinical or laboratorial data had any significant 
correlation with the presence of HN. LS on ARFI was significantly higher in 
patients with HN. These findings may suggest that US is not an effective 
imaging modality for screening of HN; however, ARFI elastography may help 
guiding which patients should be further imaged with CT or MRI. 
 
Descriptors: Fontan procedure; liver diseases; X-ray computed tomography; 
magnetic resonance imaging; ultrasonography  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Procedimento de Fontan 

 

O procedimento de Fontan (PF) é um tratamento cirúrgico que desvia o 

retorno venoso sistêmico diretamente para a circulação pulmonar, sem 

passar por um ventrículo subpulmonar, e representa cerca de 3% de todas 

as cirurgias cardíacas congênitas (1). Inicialmente descrito em 1971 por 

Fontan e Baudet (2) como tratamento cirúrgico paliativo da atresia tricúspide, 

o PF tornou-se o tratamento de escolha nas malformações cardíacas em 

que há uma cavidade ventricular funcional única e a correção biventricular 

não é factível (2, 3). A principal repercussão sistêmica para esses pacientes 

com cavidade ventricular única é a mistura de sangue venoso com o sangue 

arterial, o que causa redução da oxigenação sistêmica. No PF, cirurgias 

sequenciais são realizadas para redirecionar o retorno venoso sistêmico na 

circulação pulmonar e, com isso, o sangue não oxigenado não se mistura 

com o sangue oxigenado, restaurando a saturação normal dos pacientes.  

Na descrição inicial, Fontan et al. associaram o procedimento de  

Glenn (4), caracterizado por anastomose entre a veia cava superior e a 

artéria pulmonar direita, à anastomose do átrio direito com o tronco da 

artéria pulmonar e ligadura proximal, para não haver retorno do sangue 

desoxigenado no ventrículo (1) (Figura 1). 
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Figura 1 -  Desenho esquemático demonstrando o coração de um paciente 
com cardiopatia congênita caracterizada por ventrículo único, em 
que há ampla comunicação entre as cavidades ventriculares, 
gerando contaminação de sangue venoso no sangue oxigenado 
(à esquerda), o que resulta em redução da saturação sanguínea 
arterial. À direita, o desenho esquemático demonstra o 
procedimento de Fontan, em que há anastomose entre a veia 
cava superior e a artéria pulmonar direita, e anastomose entre o 
átrio direito e o tronco da artéria pulmonar, com ligadura 
proximal. Após o procedimento completo, a oxigenação arterial é 
restaurada 

 

 

Desde sua criação, o PF vem passando por diversas modificações. Em 

1988, de Leval et al. (5) demonstraram que o átrio direito produzia perda 

cinética no conduto e sugeriram a anastomose cavopulmonar total (ACPT), 

com exclusão do átrio direito, visando aumentar o fluxo cavopulmonar e 

reduzir o potencial arritmogênico e trombogênico do átrio direito. A ACPT foi 

proposta, inicialmente, na forma de túnel intracardíaco (Figura 2). Com a 

evolução da técnica cirúrgica, Marcelleti et al.(6), em 1990, desenvolveram a 

ACPT extracardíaca, em que o procedimento de Glenn era associado à 

colocação de um enxerto tubular extracardíaco que conectava a veia cava 

inferior à artéria pulmonar (Figura 2). Com essa técnica de colocação de 

túnel extracardíaco, o fluxo laminar foi otimizado, reduzindo a perda cinética, 



Introdução      4 

e o átrio direito foi mantido sob baixa pressão e sem suturas, minimizando o 

risco de arritmias e formação de trombos (7). Outras modificações foram 

propostas subsequentemente, entre elas a fenestração (8), que tem reduzido 

a morbimortalidade dos pacientes, principalmente aqueles de alto risco (9). 

 

 

Figura 2 -  Desenho esquemático ilustrando a ACPT (Anastomose 
Cavopulmonar Total) com túnel intracardíaco (à direita) e 
extracardíaco (à esquerda) 

 

 

Atualmente, o PF tem sido realizado em dois tempos, respeitando-se 

as particularidades de cada paciente. No primeiro tempo, a maioria dos 

serviços realiza o procedimento de Glenn entre 4 e 12 meses de vida do 

paciente. No segundo tempo, entre o primeiro e quinto ano de vida, 

completa-se o PF com a anastomose da veia cava inferior com a artéria 

pulmonar, podendo-se utilizar as técnicas de interposição de túnel lateral ou 

extracardíaco (10). A fenestração entre o túnel e o átrio direito é 

ocasionalmente realizada, principalmente nos pacientes de alto risco. Após a 

adaptação hemodinâmica, a fenestração pode ser ocluída (8, 10). 
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1.2  Panorama atual dos pacientes submetidos ao procedimento de 

Fontan 

 

Com os avanços das técnicas cirúrgicas, da cardiologia pediátrica e da 

terapia intensiva, a sobrevida dos pacientes com cardiopatia congênita grave 

vem aumentando significativamente, sobretudo naqueles pacientes 

submetidos ao PF. Em 1990, cerca de 20 anos após a descrição inicial, 

Fontan et al. descreveram taxas de sobrevida em 5, 10 e 15 anos após o PF 

de 86%, 81% e 73% (11), respectivamente. Outros estudos demonstraram, 

posteriormente, aumento das taxas de sobrevida que variavam entre 90 e 

93% em 5 anos (12, 13) e entre 85% e 94% em 10 anos (12-15). Ono et al. (16) 

relataram sobrevida global de 87% após 20 anos do PF, tendo sido feita 

avaliação separada de acordo com a técnica cirúrgica utilizada, com 

evidência de uma sobrevida de 75% nos casos de anastomose 

atriopulmonar e 90% nos casos de ACPT. 

Com o aumento da sobrevida da população submetida ao PF, houve 

um aumento da incidência das complicações sistêmicas em diversos órgãos. 

As principais complicações desses pacientes incluem: redução da tolerância 

aos exercícios (17, 18), insuficiência cardíaca (11, 12), arritmias (11, 12, 15, 19), 

coagulopatias (10, 20-22) e alterações hepáticas (22-33). 

 

 

1.3 Doença hepática relacionada ao procedimento de Fontan 

 

O envolvimento hepático nas cardiopatias congênitas é frequente e 

multifatorial. Alguns dos possíveis fatores associados incluem: congestão 

venosa passiva crônica, redução do débito cardíaco (que pode ser 

decorrente da alteração cardíaca de base ou dos procedimentos cirúrgicos), 

sobrecarga férrica (uma vez que alguns pacientes necessitam realizar 

múltiplas transfusões sanguíneas), hepatites virais (principalmente 

resultantes da transfusão sanguínea, sobretudo antes do advento do 

screening sorológico pré-transfusional) (34, 35), hepatites medicamentosas e 
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esteato-hepatite não alcoólica (haja vista que a prevalência de obesidade 

vem aumentando nos pacientes com cardiopatia congênita) (36, 37).  

A doença hepática relacionada ao PF também é multifatorial e resulta 

de insultos pré e/ou pós-operatórios (38, 39). Com o desvio do retorno venoso 

diretamente para a circulação pulmonar, ocorre um aumento da pressão 

venosa sistêmica que é transmitida para as veias hepáticas e, por 

conseguinte, para as vênulas hepáticas (39). Esse aumento da pressão nas 

veias hepáticas resulta em redução do fluxo portal e, dessa forma, há um 

aumento compensatório do fluxo arterial (40). Tais alterações vasculares 

resultam em aumento de marcadores inflamatórios intra-hepáticos, 

angiogênese, proliferação hepatocelular e fibrose (39), os quais também 

foram observados no modelo experimental de privação de fluxo portal (41). 

Associa-se a tais fatores hepatotóxicos a redução do débito cardíaco com 

hipóxia sistêmica, tanto no pré quanto no pós-operatório, aumentando a 

injúria hepatocitária. A combinação desses fatores resulta em fibrose, cirrose 

e nódulos hepáticos (NH) (Figura 3). 

 

 

Figura 3 -  Desenho esquemático ilustrando doença hepática relacionada 
ao procedimento de Fontan 
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Os NH encontrados nos pacientes submetidos ao PF têm etiopatogenia 

e natureza semelhantes àqueles observados em outras doenças vasculares 

hepáticas, como a síndrome de Budd-Chiari. As principais etiologias desses 

nódulos são hiperplasia nodular regenerativa (HNR) e hiperplasia nodular 

focal (HNF), embora casos de adenoma e carcinoma hepatocelular (CHC) 

têm sido amplamente relatados nas doenças vasculares hepáticas, inclusive 

nos pacientes submetidos ao PF (23, 27, 30, 31, 42-45). 

 

 

1.4 Avaliação da doença hepática relacionada ao procedimento de 

Fontan 

 

Até o presente momento, não há consenso na literatura acerca da 

avaliação da doença hepática relacionada ao PF, particularmente no tocante 

ao rastreamento de NH, sobretudo quando esse deve ser iniciado e qual a 

melhor modalidade diagnóstica para tal. Nos últimos anos, as organizações 

American Heart Association e Canadian Cardiovascular Society discorreram 

sobre cada modalidade de imagem, exames laboratoriais e biópsia hepática, 

porém a recomendação final se fundamentou na avaliação seriada da 

função hepática, sem recomendação específica a respeito dos exames 

radiológicos (46, 47). Nesse âmbito ainda, o American College of Cardiology 

tem recomendado a ultrassonografia (USG) e os exames laboratoriais(48). 

Por outro lado, a European Society of Cardiology discorreu ainda sobre a 

importância do USG e da tomografia computadorizada (TC) na avaliação 

hepática dos pacientes após o PF, porém sem determinar uma 

recomendação precisa(49).  

 

1.5 Relevância clínica 

 

 Avaliar por métodos não invasivos quais pacientes apresentam maior 

risco para presença de NH é de grande importância clínica, sobretudo em 

virtude do atual aumento da sobrevida da população submetida ao PF, dos 
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inúmeros relatos de hepatopatia e NH nessa população (inclusive lesões 

malignas, como CHC) e ausência de consenso na literatura acerca do 

rastreio desses achados. 

 

1.6 Motivação e originalidade 

 

Nenhum estudo, até o presente momento, avaliou de maneira 

comparativa a frequência de nódulos hepáticos detectados na USG, TC e 

ressonância magnética (RM) no rastreamento de nódulos hepáticos em 

pacientes submetidos ao PF.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo primário 

 

Este estudo objetivou primariamente avaliar a frequência de NH na 

USG, TC e RM em pacientes submetidos ao PF, bem como averiguar a 

concordância entre esses métodos.  

 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

Os objetivos secundários deste estudo são: 

 

a)  avaliar se há correlação entre a presença de NH com variáveis 

clínicas e laboratoriais em pacientes submetidos ao PF;  

b)  investigar se há diferença nos valores de rigidez hepática através 

da elastografia por USG, utilizando a técnica de Acoustic 

Radiation Force Impulse (ARFI), entre pacientes submetidos ao 

PF com e sem NH. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 MÉTODOS 



Métodos      12 

3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

Neste estudo unicêntrico, observacional e transversal, pacientes 

submetidos ao PF foram prospectivamente recrutados nas consultas de 

rotina realizadas no ambulatório de cardiopatias congênitas no Instituto do 

Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP) entre agosto de 2014 e junho de 2016. 

 

 

3.2 Considerações éticas 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética para Análise de Projetos 

de Pesquisa (CAPPesq) no dia 21/05/2014, com número do Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética 25448714.3.0000.0068. Todos os 

pacientes incluídos foram orientados pelo pesquisador executante e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1) quando 

da sua inclusão no presente estudo. 

 

 

3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os critérios de inclusão deste estudo foram idade acima de 18 anos e, 

pelo menos, 5 anos decorridos após a realização do PF completo (após a 

ACPT). Os critérios de exclusão foram gravidez, contraindicações para 

administração do meio de contraste iodado da TC (como alergia ou taxa de 

filtração glomerular <30 mL/min) ou de realização de RM com meio de 

contraste paramagnético (como marca-passo cardíaco, prótese valvar ou 

taxa de filtração glomerular <30 mL/min). Os pacientes que podiam realizar 

pelo menos um dos métodos contrastados (TC ou RM) foram incluídos. 
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3.4 Cálculo do tamanho da amostra 

 

Considerando que a expectativa de nódulos incidentais na população 

geral é de cerca de 15% (50, 51), fizemos uma estimativa que, na população 

submetida ao PF, essa frequência fosse maior, em torno de 40%. Sendo 

assim, calculou-se um tamanho amostral mínimo de 29 pacientes para um 

poder de 90% e nível de significância de 5%, utilizando o software Minitab 

17. Considerando os critérios de exclusão e que alguns pacientes poderiam 

não completar toda a avaliação traçada no estudo, planejou-se recrutar 50 

pacientes para compensar eventuais perdas. 

 

 

3.5 População de estudo 

 

Cinquenta pacientes foram recrutados por se adequarem aos critérios 

de inclusão, porém uma paciente foi excluída por estar grávida. O número 

final da população do estudo foi 49 pacientes. Todos os pacientes foram 

submetidos à avaliação cardiológica e hepatológica, bem como foram 

submetidos a exames laboratoriais, USG, elastografia por USG (por meio da 

técnica ARFI), TC e/ou RM direcionados para avaliação hepática. Todos os 

exames foram realizados no mesmo dia ou com intervalo de até 2 semanas.  

 

 

3.6 Avaliação cardiológica 

 

Todos os pacientes foram avaliados clinicamente por cardiologistas 

pediátricas (N.M.I. ou M.A.B.) com respectivamente 30 e 28 anos de 

experiência em pacientes com cardiopatia congênita submetidos ao PF. Os 

dados dos pacientes foram coletados retrospectivamente por essas 

cardiologistas por meio de revisão de prontuário, utilizando um formulário 

padrão (Anexo 2). Os dados indisponíveis na avaliação do prontuário do 

paciente foram assinalados como não disponíveis. Os seguintes dados 
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foram obtidos: data do PF, tipo de cardiopatia congênita (atresia tricúspide, 

dupla via de saída do ventrículo direito, dupla via de entrada do ventrículo 

esquerdo ou outra cardiopatia congênita complexa), morfologia do ventrículo 

sistêmico (direito, esquerdo ou indeterminado), tipo da cirurgia de Fontan 

(anastomose atriopulmonar, túnel lateral intracardíaco e túnel extracardíaco), 

número de cirurgias cardíacas (1, 2 ou 3), idade em que foi realizada a 

primeira cirurgia paliativa, tipo de cirurgia paliativa (anastomose de Blalock-

Taussig ou bandagem da artéria pulmonar), idade quando foi realizado o 

procedimento de Glenn, presença de fenestração e histórico de transplante 

cardíaco.  

Além disso, os dados de ecocardiograma recente (< 1 ano) foram 

registrados. Os seguintes parâmetros do ecocardiograma foram avaliados: 

função sistólica ventricular (normal, disfunção leve, moderada ou grave), 

função diastólica ventricular (normal ou anormal), função das valvas 

atrioventriculares (normal, regurgitação leve, moderada ou grave), fluxo no 

enxerto (m/s) e fluxo das veias cava superior e inferior (m/s).  

 

 

3.7 Avaliação clínica hepatológica 

 

Todos os pacientes foram avaliados por hepatologistas (A.L.C. ou 

M.P.P.) com respectivamente 10 e 5 anos de experiência, os quais 

realizaram avaliação clínica completa (Anexo 3). Na anamnese, os pacientes 

foram questionados em relação a sintomas relacionados à doença hepática, 

consumo de álcool, comorbidades e uso de medicamentos. Todos os 

pacientes foram submetidos a exame físico completo direcionado para 

avaliação de sinais sugestivos de doença hepática (como, por exemplo, 

icterícia, esplenomegalia, ascite e sinais de encefalopatia hepática).  
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3.8 Avaliação laboratorial hepatológica 

 

Os pacientes também realizaram avaliação laboratorial (após 12 horas 

de jejum) para investigação de hepatopatia e exclusão de outras causas de 

doença hepática prévia (Anexo 3). Os seguintes exames foram realizados: 

contagem de plaquetas, International Normalized Ratio (INR), transaminase 

glutâmico-oxalacética (TGO), transaminase glutâmico-pirúvica (TGP), 

fosfatase alcalina (FA), gama glutamil transferase (GGT), albumina, 

bilirrubinas (total e frações) e alfafetoproteína. Foram também solicitados 

exames laboratoriais para avaliar outras causas de hepatopatia, incluindo 

hepatite B e C crônicas, hemocromatose, doença de Wilson, deficiência de 

alfa-1 antitripsina e doenças autoimunes.  

Foram também calculados o índice indireto de predição de fibrose 

hepática Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Index (APRI) e o 

modelo de avaliação de doença hepática crônica, sem a inclusão do INR, 

Model for End-Stage Liver Disease Excluding INR Score (MELD-XI). O APRI 

é caracterizado pela seguinte fórmula (TGO/limite superior da normalidade 

da TGO)/níveis de plaqueta (109/L) x 100; enquanto o MELD-XI é 

caracterizado pela fórmula 11.76 x loge (creatinina mg/dL) + 5.11 x loge 

(bilirrubina mg/dL) + 9.44(52).  

 

 

3.9 Exames radiológicos 

 

3.9.1  Ultrassonografia e elastografia por ARFI 

Os pacientes foram submetidos à USG do abdome superior (com modo 

B e Doppler colorido) seguida de elastografia hepática por ARFI no aparelho 

Siemens Acuson S2000TM (Siemens AG, Erlangen, Germany). Em um 

paciente não foi possível realizar ARFI devido à presença de ascite. Todos 

os exames foram realizados por ultrassonografista (D.C.P.V) com 30 anos 

de experiência em USG e 5 anos de experiência em elastografia, que estava 

ciente de que os pacientes haviam sido submetidos ao PF, porém não tinha 
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acesso aos dados clínicos, laboratoriais, da TC e da RM. Os pacientes 

foram orientados a realizar jejum de, pelo menos, 6 horas antes da 

realização da ultrassonografia.  

As seguintes variáveis foram estudadas no estudo ultrassonográfico: 

sinais de hepatopatia, presença de NH e, se presentes, suas características 

no modo B e Doppler colorido, incluindo maior diâmetro, localização, 

ecogenicidade em relação ao parênquima hepático e presença de 

vascularização. Além disso, trombose do sistema portal foi investigada e, se 

presente, diferenciada entre hemática, tumoral ou ambos (Anexo 4). 

A elastografia por USG com ARFI foi realizada com o paciente em 

decúbito dorsal com o membro superior direito em máxima abdução. As 

medidas foram realizadas assistidas pelo modo B em tempo real, com o 

transdutor posicionado nos espaços intercostais à direita para avaliação do 

lobo direito do fígado. Foram aferidas as medidas de rigidez hepática por 

meio das velocidades das ondas de propagação (Shear Waves Propagation 

Velocity – SWPV) no lobo hepático direito, 1,5 cm abaixo da cápsula 

hepática, com o máximo de 8 cm de espessura, sem incluir estruturas 

vasculares, ligamentos ou vesícula biliar. Foram realizadas 10 medidas 

válidas de velocidade (m/s) para cada paciente e o valor mediano foi 

determinado como a medida representativa. Foram considerados resultados 

inválidos aqueles nos quais o intervalo interquartil foi maior que 30%. 

 

3.9.2 Tomografia computadorizada 

A TC de abdome superior foi realizada em todos os pacientes sem 

contraindicação ao uso do meio de contraste iodado intravenoso (44 

pacientes realizaram TC), usando um protocolo padrão em equipamentos de 

64 canais (Brilliance, Philips Medical Systems, Eindhoven, the Netherlands 

ou Discovery HD 750 General Electric Healthcare, Waukesha, Wisconsin). 

Os pacientes foram orientados a realizar jejum de, pelo menos, 4 horas 

antes do exame.  

Os seguintes parâmetros foram utilizados: máximo de 300 mA 

(variando de acordo com o peso do paciente), 120 kVp, 0,8 segundos de 
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tempo de rotação do tubo e pitch de 1,375 mm por rotação. As imagens 

foram adquiridas antes e após administração de 1,5 mL/Kg meio de 

contraste iodado intravenoso (Iopromide; Bayer, Berlin, Germany) com 

velocidade de infusão de 4 mL/s seguido de 25 mL de solução salina, ambos 

através de bomba injetora. Bolus tracking foi realizado para aquisição da 

fase arterial do estudo 15 segundos após o realce da aorta abdominal atingir 

a atenuação de 150 UH. As fases portal e de equilíbrio foram adquiridas com 

delay de 60 e 90 segundos, respectivamente.  

 

3.9.3 Ressonância magnética 

O estudo de RM de abdome superior foi realizado em todos os 

pacientes sem contraindicação ao campo magnético e ao meio de contraste 

(48 pacientes realizaram RM). As RM foram realizadas no aparelho de 3 

Tesla (Achieva, Philips Medical Systems, Eindhoven, Netherlands) com uma 

bobina de superfície de abdome com 16 canais seguindo protocolo padrão. 

As imagens foram obtidas antes e após administração do meio de contraste 

hepatotoespecífico (gadoxetato dissódico) na concentração de 181,43 

mg/mL, na dose de 0,1 mL/Kg, com velocidade de infusão de 2 mL/s, 

seguido de 20 mL de solução salina, ambos através de bomba injetora. Os 

pacientes foram orientados a realizar jejum de, pelo menos, 4 horas antes 

do exame. 

As seguintes sequências foram utilizadas: axial T2 com trigger 

respiratório (com e sem saturação de gordura), coronal T2 single-shot, axial 

T1 (em fase e fora de fase), difusão no plano axial (com valores de b de 0, 

100 e 700 s/mm2) e imagens isotrópicas ponderadas em T1 com saturação 

de gordura, as quais foram obtidas nas fases sem contraste, arterial, portal, 

transição e hepatobiliar com tempos de delay de 15, 60, 90 segundos e 20 

minutos, respectivamente. As sequências de difusão foram realizadas antes 

da administração do meio de contraste intravenoso.  
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3.10 Análise das imagens de tomografia computadorizada e 

ressonância magnética 

 

Dois radiologistas (N.H. e H.M.L.F), com respectivamente 3 e 12 anos 

de experiência em radiologia abdominal, revisaram os exames de TC e RM 

separadamente com um mês de intervalo e chegaram a um consenso em 

todos os casos. Os radiologistas estavam cientes de que os pacientes 

haviam realizado o PF, porém não tinham acesso aos dados clínicos, 

laboratoriais ou ultrassonográficos (Anexo 4).   

Os radiologistas investigaram a presença de sinais de hepatopatia 

crônica, presença de NH e, se presentes, se apresentavam características 

de lesões focais benignas típicas ou eram indeterminados. Tais nódulos 

foram avaliados quanto às seguintes caraterísticas: dimensões, localização, 

realce nas fases pós-contraste na TC e RM, bem como o sinal nas 

sequências ponderadas em T1, T2 e difusão na RM. Outras características 

também foram acessadas como presença de cicatriz central, “cápsula”, 

gordura ou áreas de hemorragia. Tendo em vista que o Liver Imaging 

Reporting and Data System (LI-RADS) não pode ser aplicado em pacientes 

com desordens hepáticas vasculares(53), o mesmo não foi avaliado na 

população deste estudo. 

As lesões focais hepáticas menores que 1,0 cm e identificadas apenas 

na fase arterial do estudo foram caracterizadas como focos hipervasculares 

(FH). 

 

 

3.11 Análise estatística 

 

As variáveis contínuas foram expressas em média  desvio padrão e 

as variáveis categóricas foram demonstradas em frequência (porcentagem). 

A concordância entre USG, TC e RM foi verificada por meio do teste 

kappa de Cohen. Os valores de kappa foram interpretados qualitativamente 

da seguinte forma: <0,00 sem acordo, 0,00 – 0,20 insignificante, 0,21 – 0,40 
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mediano, 0,41 – 0,60 moderado, 0,61 – 0,80 substancial e 0,81 – 1,00 quase 

perfeito (54). 

A correlação entre a presença de NH na RM (considerado o padrão-

ouro neste estudo) e as variáveis clínicas e laboratoriais foram realizadas 

utilizando o teste t de Student ou teste de Mann-Whitney para variáveis 

contínuas independentes sem distribuição normal e o teste qui-quadrado ou 

Fisher para variáveis categóricas. Apenas variáveis significativas (p <0,05) 

foram incluídas no modelo de regressão logística multivariada.  

Receiver Operating Characteristics (ROC) curve foi realizada e a area 

under the curve (AUC) foi calculada para determinar a acurácia dos valores 

de rigidez hepática no ARFI para predizer NH na RM. Para investigar o 

melhor ponto de corte do ARFI na predição de nódulos hepáticos, foram 

utilizados os métodos de Youden e de menor distância.    

Para todas as análises estatísticas, um valor p <0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas com o pacote estatístico SPSS 22.0. Os métodos estatísticos 

foram realizados e revisados por um estatístico (V.M.). 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Dados demográficos e cardiológicos  

 

Dos 49 pacientes recrutados, 21/49 (42,9%) eram do sexo masculino e 

a média de idade foi 26,2 ± 7 anos. A maioria dos pacientes apresentou 

atresia tricúspide (24/49, 49%) e morfologia de ventrículo direito sistêmico 

(40/49, 81,6%). A idade média de realização da primeira cirurgia paliativa foi 

1,3 ± 2,7 anos, de realização do PF completo foi 11,3 ± 5,1 anos e o 

intervalo médio desde o PF completo foi de 14,8 ± 7,1 anos. Dois pacientes 

realizaram transplante cardíaco 3 e 6 anos antes da inclusão no estudo. A 

Tabela 1 resume as características cardiológicas da população de estudo.  

 

Tabela 1 -  Dados demográficos e cardiológicos na população de estudo 

 N = 49 

Idade (anos) 26,2 ± 7 

Sexo masculino 21 (42,9) 

Índice de massa corpórea (Kg/m²) 22,3 ± 3,1 

Tipo de cardiopatia congênita (AT/DVSVD/DVEVE/Outra) 24 (49) /6 (12,2) /6 (12,2) /13 (26,5) 

Morfologia do ventrículo sistêmico (VD/VE/BV/ND) 40 (81,6) / 4 (8,2) / 3 (6,1) / 2 (4,1) 

Número de cirurgias* (1/2/3/ND) 8 (16,3) /7 (14,3) / 25 (51,0) / 9 (18,4) 

Idade de realização do PF completo (anos) 11,3 ± 5,1 

Intervalo entre o PF e a avaliação hepática (anos) 14,8 ± 7,1 

Tipo de PF (TEC/TLI/AAP/ND) 30 (61,2) / 13 (26,5) / 4 (8,2) / 2 (4,1) 

Primeira cirurgia paliativa (BT/BAP/nenhuma/ND) 25 (51) / 6 (12,2) / 9 (18,4) / 9 (18,4) 

Idade da primeira cirurgia paliativa (anos) 1,3 ± 2,7 

Intervalo entre o Glenn e o PF completo (anos) 3,2 ± 3,2 

Fenestração patente (sim/não/ND) 12 (24,5) / 30 (61,2) / 7 (14,3) 

Presença de transplante cardíaco 2 (4,1%) 

continua 
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Tabela 1 -  Dados demográficos e cardiológicos na população de estudo 

conclusão 

 N = 49 

Saturação de oxigênico¹ (%) 93,9 ± 3,5 

Função sistólica ventricular (N/DL/DM/DG/ND) 29 (59,2) / 6 (12,2) / 4 (8,2) / 0 (0) / 10 (20,4) 

Função diastólica ventricular (N/AN/ND) 26 (53,1)/11 (22,4)/12 (24,5) 

Função das valvas AV (N/RL/RMod/RG/ND)  10 (20,4)/20 (40,8)/6 (12,2)/3 (6,1)/10 (20,4) 

Fluxo no enxerto² (m/s) 0,456 ± 0,217 

Fluxo na VCS³ (m/s) 0,395 ± 0,142 

Fluxo na VCI4 (m/s) 0,306 ± 0,179 

NOTAS: Os valores são expressos como número (%) ou média ± desvio padrão. 
*40 casos disponíveis, ¹35 casos disponíveis, ²33 casos disponíveis, 334 casos disponíveis, 431 casos 
disponíveis. 
AAP: anastomose atriopulmonar, AN: anormal, AT: atresia tricúspide, AV: atrioventriculares, BAP: 
bandagem da artéria pulmonar, BT: anastomose de Blalock-Taussig, BV: biventricular, DG: disfunção 
grave, DL: disfunção leve, DM: disfunção moderada, DVEVE: dupla via de entrada do ventrículo 
esquerdo, DVSVD: dupla via de saída do ventrículo direito, N: normal, ND: não disponível, PF: 
procedimento de Fontan, RG: regurgitação grave, RL: regurgitação leve, RMod: regurgitação 
moderada, TEC: túnel extracardíaco, TLI: túnel lateral intracardíaco, VCI: veia cava inferior, VCS: veia 
cava superior, VD: ventrículo direito, VE: ventrículo esquerdo. 

 

 

 

4.2 Achados hepatológicos clínicos e laboratoriais 

 

A maioria dos pacientes não apresentou sinais ou sintomas clínicos de 

hepatopatia (40/49, 81,6%) e a exibiu elevação dos níveis de gama glutamil 

transferase (GGT) (41/49, 83,7%). Nos exames de rastreamento de 

hepatopatia, uma paciente teve o diagnóstico de hepatite C, provavelmente 

de origem transfusional, e outro paciente foi diagnosticado com doença 

celíaca. Nenhum dos pacientes apresentou elevação de alfafetoproteína. A 

Tabela 2 resume os principais achados hepatológicos nos pacientes 

submetidos ao PF do nosso estudo.  
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Tabela 2 - Principais achados hepatológicos clínicos e laboratoriais na 
população de estudo 

 N = 49 VR 

Sinais e/ou sintomas clínicos de hepatopatia 
(esplenomegalia/ascite/icterícia/encefalopatia) 

7 (14,3) / 2 (4,1) / 0(0)/ 0(0) 
 

Consumo excessivo de álcool 8 (16,3)  

Uso de varfarina 37 (75,5)  

Uso de amiodarona 7(14,3)  

Plaquetas (mil/mm3) 195,3 ± 79,9 140 - 450 

Plaquetas < 100,000 mil/mm3 2 (4,1) 140 - 450 

Plaquetas < 150,000 mil/mm3 15 (30,6) 140 - 450 

INR (em pacientes em uso de varfarina) 2 ± 0,8 0,95 - 1,2 

INR (em pacientes sem uso de varfarina) 1,1 ± 0,06 0,95 - 1,2 

TGO (U/L) 24,5 ± 8,8 < 37 

TGP (U/L) 26,1 ± 14,1 < 41 

GGT (U/L) 82,5 ± 53,6 < 61 

FA (U/L) 78,5 ± 23,4 40 - 129 

Albumina (g/dL) 4,5 ± 0,6 3,4 - 4,8 

Bilirrubina total (mg/dL) 0,9 ± 0,4 0,2 - 1,0 

Bilirrubina direta (mg/dL) 0,4 ± 0,2 < 0,3 

Alfafetoproteína (ng/mL) 2,9 ± 2,7 < 10 

APRI 0,4 ± 0,2 < 0,3 

MELD-XI 9,7 ± 1,4 < 11 

NOTAS: Os valores são expressos como número (%) ou média ± desvio padrão.  
APRI: Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Index, GGT: Gama glutamil transferase, INR: 
International Normalized Ratio, MELD-XI: Model for End-Stage Liver Disease Excluding INR score, 
TGO: Transaminase glutâmico-oxalacética, TGP: Transaminase glutâmico-pirúvica, VR: valores de 
referência. 

 

 

4.3 Achados radiológicos  

 

A maioria dos pacientes apresentou sinais indiretos de hepatopatia 

crônica nos três métodos radiológicos, sendo observado em 47/49 (95,9%) 

pacientes na USG, 42/44 (95,5%) na TC e 47/48 (97,9%) na RM. Foram 

detectados NH em 3/49 (6,1%), 14/44 (31,8%) e 19/48 (39,6%) pacientes na 

USG, TC e RM, respectivamente. Por sua vez, FH foram individualizados em 

21/44 (47,7%) e 25/48 (52,2%) pacientes na TC e RM, respectivamente, 
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conforme demonstrado na Tabela 3. Nenhum dos pacientes presentou lesão 

focal hepática benigna, como cisto ou hemangiomas. Nenhum paciente 

apresentou trombose do sistema portal, hemática ou tumoral. A Figura 4 

demonstra um caso representativo de NH e FH.  

 

Tabela 3 -  Lesões focais hepáticas na população de estudo 

Lesões focais hepáticas N (%) 

Ultrassonografia N = 49 

Nódulos hepáticos 3 (6,1) 

Elastografia por ARFI N = 48 

SWPV (m/s) 2,2 ± 0,7 

Tomografia computadorizada N = 44 

Focos hipervasculares 21 (47,7) 

Nódulos hepáticos 14 (31,8) 

Ressonância magnética N = 48 

Focos hipervasculares 25 (52,1) 

Nódulos hepáticos 19 (39,6) 

NOTAS: Os valores são expressos como número (%) ou mediana ± desvio padrão. 
ARFI: Acoustic radiation force impulse, SWPV: shear waves propagation velocity. 

 

 

A Tabela 4 resume as características dos NH detectados na população 

de estudo. De maior importância, a USG detectou 3 NH e a TC e RM 

evidenciaram 33 e 41 nódulos, respectivamente. Os 3 NH evidenciados na 

USG não apresentavam correspondência nos outros métodos. Entre os 8 

nódulos discordantes entre TC e RM, 1 foi em um paciente que apenas 

realizou RM e 7 foram detectados apenas na fase hepatobiliar da RM, com 

ressalva de que não há fase correspondente na TC (já que o meio de 

contraste intravenoso utilizado na TC permite apenas as fases extracelulares 

arterial, portal e equilíbrio).  

Todos os nódulos apresentavam contornos bem definidos e mediam 

menos que 3,0 cm de diâmetro. A maioria dos nódulos na TC e RM 

apresentou como única característica radiológica a hipervascularização 

arterial. Oito nódulos (8/33, 24,2%) apresentaram fluxo rápido (“washout”) na 

TC, enquanto apenas 2/41 (4,9%) apresentaram tal característica na RM. Na 
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fase hepatobiliar da RM, a maioria dos NH apresentou isossinal ou hipersinal 

e apenas 1/41 (2,4%) não concentrou o meio de contraste hepatoespecífico. 

 

Tabela 4 - Características dos nódulos hepáticos na ultrassonografia, 
tomografia computadorizada e ressonância magnética 

USG (N = 3) 

Diâmetro (mínimo - máximo) 1,3 ± 0,5 (1,1 – 2,0) 

Ecogenicidade (hipoecogênico/isoecogênico/hiperecogênico) 0 (0) / 0 (0) / 3 (100) 

Presença de fluxo ao Doppler colorido 0 (0) 

TC (N = 33) 

Diâmetro (mínimo -  máximo) 1,6 ± 0,5 (1,1 – 3,0) 

Nódulos com características de hemangioma 0 (0) 

Hipervascularização arterial 32 (97) 

Fluxo rápido (“washout”) 8 (24,2) 

Outras características (por exemplo, “cápsula” ou cicatriz 
central) 

0 (0) 

RM (N = 41) 

Diâmetro (mínimo - máximo) 1,5 ± 0,5 (1,1 – 3,0) 

Nódulos com características de hemangioma 0 (0) 

T1 (hipossinal/isossinal/hipersinal) 0 (0) / 39 (95,1) / 2 (4,9) 

T2 (hipossinal/isossinal/hipersinal) 3 (7,3) / 38 (92,7) / 0 (0) 

Restrição à difusão  0 (0) 

Hipervascularização arterial 32 (78) 

Fluxo rápido (“washout”) 2 (4,9) 

Fase hepatobiliar (hipossinal/isossinal/hipersinal) 1 (2,4) / 5 (12,2) / 35 (85,4) 

Outras características (por exemplo, “cápsula”, cicatriz, gordura 
ou hemorragia) 

0 (0) 

NOTAS: Os valores são expressos como número (%) ou média ± desvio padrão. 
RM: ressonância magnética, TC: tomografia computadorizada, USG: ultrassonografia. 
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Figura 4 -  Paciente do sexo masculino, 21 anos, 13 anos após o 
procedimento de Fontan, devido a atresia tricúspide, apresentou 
nos exames radiológicos nódulo hepático e focos 
hipervasculares. Tomografia computadorizada (a-c) e 
ressonância magnética (d-h) demonstram nódulo na periferia do 
segmento VII hepático, medindo 1,5 cm (setas). O nódulo é 
isoatenuante na tomografia sem contraste (a), apresenta 
hipervascularização na fase arterial (b,f), com fluxo lento nas 
fases venosas (c, g), baixo sinal em T2 (d), isossinal em T1 (e) e 
concentra o meio de contraste hepatoespecífico na fase 
hepatobiliar (h). Há também focos hipervasculares esparsos, 
alguns representados no segmento II hepático (b, cabeças de 
seta) 
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A Tabela 5 demonstra a concordância entre testes na detecção de NH 

e FH.  

 

Tabela 5 - Concordância entre testes da ultrassonografia, tomografia 
computadorizada e ressonância magnética na detecção de 
nódulos hepáticos e focos hipervasculares 

 RM versus TC USG versus TC USG versus RM 
Concordância 
geral (IC 95%) 

NH 
κ = 0,849  

(p < 0,001) 
κ = 0,006  

(p = 0,095) 
κ = 0,083  

(p = 0,032) 
65,9%  

(50,1%-79,5%) 

FH 
κ = 0,721  

(p < 0,001) 
- - - 

IC: intervalo de confiança, FH: focos hipervasculares, NH: nódulos hepáticos, RM: ressonância 
magnética, TC: tomografia computadorizada, USG: ultrassonografia, -: não se aplica. 
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4.4 Correlações entre presença de nódulos hepáticos e 

características clínicas e laboratoriais 

 

Como a RM detectou o maior número de nódulos, este foi o método 

utilizado para avaliação da correlação entre NH e as características clínicas 

e laboratoriais.  

Na análise univariada, o sexo foi estatisticamente diferente entre os 

grupos com e sem NH, porém, na avaliação multivariada, tal relação não se 

manteve. Com relação às demais variáveis clínicas, não houve nenhuma 

correlação estatisticamente significativa com a presença de NH, incluindo o 

tempo desde a realização do PF.  

As Tabelas 6 e 7 demonstram a análise comparativa entre as variáveis 

clínicas e laboratoriais com a presença de NH.  
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Tabela 6 - Características cardiológicas dos pacientes com e sem nódulos hepáticos 

 Ausência de NH (N = 29) Presença de NH (N = 19) Valor-pa  Valor-pb 

Idade (anos) 25,9 ± 7,4 23,1 ± 7,4 0,783 - 

Sexo (masculino / feminino) 16 (76,2)/ 13 (48,1) 5 (23,8)/ 14 (51,9)  0,049 0,441 

Índice de massa corpórea (Kg/m²) 21,9 ± 3,0 22,8 ± 3,2 0,354 - 

Dados cardiológicos    - 

Tipo de cardiopatia congênita (AT/DVSVD/DVEVE/Outra) 12 (52,2)/ 4 (66,7)/ 5 (83,3) / 8 (61,5) 11 (47,8)/ 2 (33,3)/ 1 (16,7)/ 5 (38,5) 0,557 - 

Morfologia do ventrículo sistêmico (VD/VE/BV/ND) 23 (59,0)/ 2 (50,0) / 2 (66,7) 16 (41,0)/ 2 (50,0)/ 1 (33,3) 0,903 - 

Número de cirurgias (1/2/3/ND) 5 (62,5)/ 4 (57,1)/ 14 (56) 3 (37,5)/ 3 (42,9)/ 11 (44,0) 0,949 - 

Idade de realização do PF completo (anos) 11,8 ± 5,1 10,1 ± 4,8 0,304 - 

Intervalo entre o PF e a avaliação hepática (anos) 13,8 ± 7,0 15,8 ± 6,9 0,277 - 

Tipo de PF (TEC/TLI/AAP/ND) 18 (60,0)/ 7 (53,8)/ 2 (66,7) 12 (40,0)/ 6 (46,2)/ 1 (33,1) 0,893 - 

Primeira cirurgia paliativa (BT/BAP/nenhuma/ND) 14 (56,0)/ 3 (50,0)/ 6 (66,7) 11 (44,0)/ 3 (50,0) / 3 (33,3) 0,79 - 

Idade da primeira cirurgia paliativa (anos) 1,7 ± 3,4 0,79 ± 1,4 0,799 - 

Intervalo entre o Glenn e o PF completo (anos) 3,6 ± 3,5 2,8 ± 2,9 0,648 - 

Fenestração patente (sim/não/ND) 5 (41,7)/ 18 (62,1) 7 (58,3)/ 11 (37,9) 0,231 - 

Presença de transplante cardíaco 2 (100) 0 (0) 0,512 - 

Saturação de oxigênico (%) 94,6 ± 2,7 92,8 ± 4,3 0,103 - 

Função sistólica ventricular (N/DL/DM/DG/ND) 16 (55,2)/ 3 (60,0)/ 4 (100,0) 13 (44,8)/ 2 (40)/ 0 (0) 0,228 - 

Função diastólica ventricular (N/AN/ND) 16 (61,5)/ 6 (60,0) 10 (38,5)/ 4 (40,0) 0,932 - 

Função das valvas AV (N/RL/RMod/RG/ND)  6 (60,0)/ 11 (57,9)/ 4 (66,7)/ 2 (66,7) 4 (40,0)/ 8 (42,1)/ 2(33,3)/ 1(33,3) 0,978 - 

Fluxo no enxerto (m/s) 0,441 ± 0,174 0,494 ± 0,295 0,938 - 

Fluxo na VCS (m/s) 0,397 ± 0,125 0,401 ± 0,173 0,676 - 

Fluxo na VCI (m/s) 0,270 ± 0,112 0,369 ± 0,245 0,305 - 

NOTAS: Os valores são expressos como número (%) ou média ± desvio-padrão.  
aAnálise univariada, bRegressão logística multivariada para as variáveis significativas (p <0,05). 
AAP: anastomose atriopulmonar, AN: anormal, AT: atresia tricúspide, AV: atrioventriculares, BAP: bandagem da artéria pulmonar, BT: anastomose de Blalock-Taussig, 
BV: biventricular, DG: disfunção grave, DL: disfunção leve, DM: disfunção moderada, DVEVE: dupla via de entrada do ventrículo esquerdo, DVSVD: dupla via de saída 
do ventrículo direito, N: normal, ND: não disponível, NH: nódulos hepáticos, PF: procedimento de Fontan, RG: regurgitação grave, RL: regurgitação leve, RMod: 
regurgitação moderada, TEC: túnel extracardíaco, TLI: túnel lateral intracardíaco, VCI: veia cava inferior, VCS: veia cava superior, VD: ventrículo direito, VE: ventrículo 
esquerdo.  
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Tabela 7 - Características hepatológicas clínicas e laboratoriais dos 
pacientes com e sem nódulos hepáticos 

 Ausência de 

NH (N = 29) 

Presença de 

NH (N = 19) 
Valor-pa Valor-pb 

Sinais e/ou sintomas clínicos 
de hepatopatia 
(esplenomegalia/ ascite) 

5 (71,4) / 0 (0) 2 (28,6) / 2 (100,0) 0,488/ 0,158 - 

Consumo excessivo de álcool 5 (62,5) 3 (37,5) 0,853 - 

Uso de varfarina 22 (61,1) 14 (38,9) 0,698 - 

Uso de amiodarona 4 (66,7) 2 (33,3) 0,705 - 

Plaquetas (mil/mm3) 178,4 ± 60,5 225,4 ± 97,6 0,034 0,89 

INR (uso de varfarina) 1,9 ± 0,81 2,3 ± 0,98 0,053 - 

INR (sem uso de varfarina) 1,1 ± 0,07 1,1 ± 0,06 0,905 - 

TGO (U/L) 23,7 ± 9,8 25,6 ± 7,2 0,131 - 

TGP (U/L) 26,1 ± 16,1 26,5 ± 11,2 0,454 - 

GGT (U/L) 87,0 ± 61,7 77,5 ± 40,2 1 - 

FA (U/L) 77,3 ± 26,2 80,7 ± 19,6 0,316 - 

Albumina (g/dL) 4,6 ± 0,5 4,38 ± 0,7 0,243 - 

Bilirrubina total (mg/dL) 0,87 ± 0,38 0,90 ± 0,55 0,527 - 

Bilirrubina direta (mg/dL) 0,38 ± 0,13 0,40 ± 0,20 0,816 - 

Alfafetoproteína (ng/mL) 3,0 ± 3,2 2,8 ± 2,0 0,824 - 

APRI 0,43 ± 0,2 0,41 ± 0,35 0,417 - 

MELD-XI 9,6 ± 1,2 9,9 ± 1,7 0,934 - 

NOTAS: Os valores são expressos como número (%) ou média ± desvio padrão. 
aAnálise univariada, bRegressão logística multivariada para as variáveis significativas (p <0,05). 
APRI: Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Index, GGT: gama glutamil transferase, NH: 
nódulos hepáticos INR: international normalized ratio, MELD-XI: Model for End-stage Liver Disease 
Excluding INR score, TGO: transaminase glutâmico-oxalacética, TGP: transaminase glutâmico-
pirúvica, VR: valores de referência. 
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4.5 Correlação entre os valores de rigidez hepática na elastografia 

por ultrassonografia no ARFI com a presença de nódulos 

hepáticos 

 

Os valores de rigidez hepática (SWPV) na elastografia por USG com 

ARFI nos pacientes com NH foram significativamente mais elevados do que 

nos pacientes sem NH (2,64 ± 0,81m/s vs. 1,94 ± 0,49m/s; p = 0,002), 

conforme ilustrado na Figura 5.  

 

 

Figura 5 -  Boxplot mostrando as diferenças da rigidez hepática (Shear 
Waves Propagation Velocity – SWPV) na elastografia por ARFI 
(Acoustic Radiation Force Impulse) entre pacientes sem e com 
nódulos hepáticos 

 

A elastografia hepática utilizando ARFI foi um preditor significativo para 

NH, apresentando uma AUC de 0,767 (p = 0,002) (Figura 6). Investigando o 

melhor ponto de corte pelos métodos de Youden e de menor distância, 

ambos demonstraram que, com o valor de corte de 2,0 m/s, a sensibilidade 

e especificidade do ARFI na predição de NH foi de 78,9% e 67,9%, 

respectivamente.  
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Figura 6 -  Curva ROC da rigidez hepática (Shear Waves Propagation 
Velocity – SWPV) na elastografia por ARFI (Acoustic Radiation 
Force Impulse) como preditor de nódulo hepático em pacientes 
submetidos ao procedimento de Fontan 
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Além disso, os valores de rigidez hepática no ARFI (SWPV) foram 

significativamente menores nos pacientes após transplante cardíaco (0,93 ± 

0,15 m/s vs. 2,28 ± 0,67 m/s; p = 0,002) (Figura 7). Os valores de rigidez 

hepática não se correlacionaram com as demais variáveis clínicas e 

laboratoriais.  

 

 

Figura 7 -  Boxplot mostrando as diferenças da rigidez hepática (Shear 
Waves Propagation Velocity – SWPV) na elastografia por ARFI 
(Acoustic Radiation Force Impulse) entre pacientes sem e com 
transplante cardíaco 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Este é o primeiro estudo que recrutou prospectivamente pacientes 

submetidos ao PF e avaliou, concomitantemente, três modalidades 

radiológicas (USG, TC e RM) para rastreamento de NH, além de também 

realizar avaliação hepatológica clínica e laboratorial ampla. Outrossim, este 

também foi o primeiro estudo a demonstrar a elastografia por USG 

(utilizando a técnica ARFI) como preditor de NH nessa população. Os 

principais achados incluíram: (a) NH foram detectados em 6,1%, 31,8% e 

39,6% dos pacientes submetidos ao PF no USG, TC e RM, respectivamente; 

(b) houve concordância quase perfeita entre TC e RM, e ausência de 

concordância entre USG e TC ou RM; (c) não houve correlação 

estatisticamente significativa entre variáveis clínicas e laboratoriais com a 

presença de NH, incluindo o tempo desde o PF; (d) os valores de rigidez 

hepática na elastografia por USG com ARFI foram significativamente 

menores nos pacientes após transplante cardíaco; (e) os valores de rigidez 

hepática na elastografia por USG com ARFI foram significativamente 

maiores nos pacientes com NH, sendo este o único preditor significativo de 

NH, com AUC de 0,767 (p = 0,002); e (f) utilizando um ponto de corte de 2,0 

m/s no ARFI, encontramos sensibilidade de 78,9% e especificidade de 

67,9% na predição de NH na população estudada. 

 

 

5.1 Dados demográficos e cardiológicos 

 

O perfil populacional de pacientes incluídos no nosso estudo foi 

semelhante à maioria dos estudos publicados na literatura, dentre os quais a 

principal cardiopatia congênita relacionada ao PF foi atresia tricúspide e a 

principal cirurgia realizada foi ACPT com túnel extracardíaco (33, 55, 56). O 

intervalo de tempo entre a realização do PF e a avaliação hepática variou 
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bastante nos estudos disponíveis, entre 5 e 42 anos, com uma média 

estimada de 19 anos (23-25, 27, 29, 30, 32, 33, 42, 44, 55-79). Tal média é comparável à 

da nossa população, que foi em torno de 15 anos.  

 

 

5.2 Achados hepatológicos clínicos e laboratoriais 

 

Em concordância com estudos prévios, a maioria dos pacientes 

apresentou elevação dos níveis séricos de GGT (33, 57, 62, 77, 79, 80). Kaulitz et 

al. também demonstraram aumento persistente de GGT durante avaliação 

seriada de pacientes após PF, bem como encontraram uma correlação entre 

os níveis de GGT iniciais e os parâmetros hemodinâmicos, como pressão 

média da artéria pulmonar (80). Shimizu et al. observaram em sua população 

que os pacientes com cirrose apresentavam níveis significativamente 

maiores de GGT. Poterucha et al. demonstraram que os níveis de GGT se 

correlacionaram com o grau de fibrose (62). Porém, Munsterman et al. não 

demonstraram diferença significativa entre pacientes com fibrose leve e 

acentuada (56). No nosso estudo, apesar de grande parte dos pacientes 

apresentar aumento dos níveis de GGT, não observamos correlação 

estatisticamente significativa entre os níveis de GGT com a presença de 

nódulos ou com a rigidez hepática.  

  

 

5.3 Achados radiológicos 

 

5.3.1 Frequência de nódulos hepáticos 

No tocante à frequência de NH, apesar de não existirem estudos na 

literatura que tenham comparado as três modalidades radiológicas (USG, 

TC e RM) na avaliação de NH nos pacientes submetidos ao PF, nossos 

resultados estão alinhados com muitos outros estudos disponíveis na 

literatura, pormenorizados abaixo.  
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Camposilvan et al. (25) e Buendia-Fuentes et al. (72) avaliaram 34 e 37 

pacientes, respectivamente, apenas com USG e não detectaram NH. Yoo et 

al. (63) também avaliaram 46 pacientes com USG e apenas 1 (2,2%) 

apresentou NH. Entretanto, nenhum desses estudos utilizou meio de 

contraste por microbolhas, sendo que em todos eles grande parte dos 

pacientes apresentava sinais morfológicos de hepatopatia crônica 

(ecotextura heterogênea do parênquima hepático), aspecto que pode ter 

dificultado a detecção dos NH. Uma vez que os NH que surgem nas 

hepatopatias vasculares são em grande parte apenas detectados na fase 

arterial, acreditamos que a ecogenicidade dos nódulos seja semelhante à do 

restante do parênquima, o que dificultaria a sua detecção em meio a um 

parênquima com ecotextura heterogênea, mesmo se o método for realizado 

por ultrassonografistas experientes.  

Outros estudos que utilizaram TC ou RM também apresentaram 

resultados comparáveis aos nossos com frequência de NH acima de 30% 

(81), entre os quais os estudos de Buendia-Fuentes et al. (72), Bullut et al. (58), 

Wallihan et al. (32) e Ginde et al. (57). Nesses estudos a frequência de NH foi 

de 37,8% (RM), 34,6% (RM), 31% (TC ou RM) e 31% (TC), 

respectivamente.  

Por outro lado, nossos resultados de frequência de NH foram 

discordantes de alguns outros estudos. Tais discordâncias foram sobretudo 

decorrentes da maior frequência de NH no USG ou menor frequência de NH 

na TC ou RM nos estudos prévios. Os dados discordantes serão 

pormenorizados abaixo.  

Com relação a USG, houve uma maior frequência de NH em dois 

estudos anteriores: a frequência de NH foi de 29% no estudo de Ackerman 

et al. (79) e de 35% no estudo de Bae et al. (66). Uma possível explicação 

sobre a razão destes dois estudos apresentarem maior frequência de NH à 

USG é a interpretação errônea de áreas de parênquima hepático 

heterogêneo como nódulos verdadeiros.  

Já dentre os métodos seccionais com resultados discordantes, a 

frequência de NH variou entre 0,2% e 26% (24, 29, 30, 55, 56, 62, 66, 68, 82, 83). A 
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menor frequência de 0,2% foi obtida no estudo de Kuwabara et al. (55) que, 

no seu levantamento japonês feito em 175 hospitais, apenas 5 NH foram 

detectados, porém não foram feitos estudos direcionados para avaliação 

hepática, o que pode justificar a baixa frequência de NH. A segunda menor 

frequência observada de NH foi no estudo de Baek et al. (29) que demonstrou 

frequência de 3,7%, porém, nesse estudo, a avaliação hepática por TC foi 

feita através da análise de angioTC de coronárias, o que pode justificar a 

baixa frequência de NH, haja vista que o estudo não foi dirigido e o fígado 

não foi totalmente incluído na análise. Nos estudos de Lindsay et al. (83) e 

Bryant et al. (30) a frequência de NH encontrada foi de 18,9% e 26%, 

respectivamente. Nesses estudos, o diagnóstico de NH foi feito pela análise 

retrospectiva de TC/RM ou USG. A utilização de USG como o único método 

de avaliação de alguns dos casos incluídos pode ter sido a razão da menor 

frequência de NH nestes dois estudos. Dois outros estudos realizados por 

Kiesewetter et al. (24) e Serai et al. (82) também obtiveram frequências 

menores de NH, 18,2% e 25%, porém o número de pacientes incluídos foi 

pequeno, o que pode justificar essa diferença de frequência. Poterucha et al. 

(62) incluíram 50 pacientes na análise retrospectiva e 26% dos pacientes 

apresentavam NH na RM. Já Munsterman et al. (56) fizeram um estudo 

prospectivo com 49 pacientes que tinham média de intervalo após PF maior 

do que nosso estudo (21 anos versus 14,8 anos), porém apenas 19% 

apresentaram NH e 27% demonstravam FH.  

Nenhum dos estudos prévios comparou TC e RM. Nossos resultados 

sugerem que os dois métodos são muito semelhantes na detecção de NH e 

de FH. Dessa maneira, acreditamos que a escolha de um ou outro método 

para rastreamento de lesões focais hepáticas deve ser feita de acordo com a 

disponibilidade e das condições clínicas do paciente.  

Nosso estudo também mostrou uma alta frequência de FH. A natureza 

desses FH também não foi totalmente estudada no nosso e em outros 

estudos, mas acreditamos que esse achado possa corresponder a pequenos 

nódulos que, sendo assim, também necessitam de acompanhamento.  



Discussão      39 

O conjunto dos nossos achados e dos estudos prévios disponíveis 

reforça o conceito de que a USG (modalidade radiológica-chave no 

rastreamento de NH em hepatopatias não vasculares) não parece ser um 

método adequado para rastreamento de NH nos pacientes submetidos ao 

PF, mesmo se realizado por examinador experiente e ciente do risco 

aumentado de NH nessa população. Por outro lado, TC e RM, realizadas 

com protocolo dedicado à avaliação hepática, mostraram-se métodos 

concordantes na detecção de NH nessa população.  

 

5.3.2 Natureza de nódulos hepáticos 

A grande maioria dos NH encontrados na população de estudo 

apresentou hipervascularização na fase arterial e alguns demonstraram fluxo 

rápido (“washout”) nas fases seguintes. Segundo a literatura, nódulos 

benignos (como HNR e HNF) são a maioria na população submetida ao PF 

e apresentam aspectos de imagem semelhantes aos dos nódulos malignos 

(CHC), o que inclui hipervascularização arterial e fluxo rápido. Tal aspecto é 

comparado ao observado em pacientes com outras hepatopatias vasculares, 

como síndrome de Budd-Chiari e trombose portal crônica (27, 30, 42, 61, 62, 84). 

Na fase hepatobiliar da RM, a grande maioria dos NH no nosso estudo 

apresentou alto sinal. Tal padrão de concentração do meio de contraste 

hepatoespecífico tem sido descrito em NH benignos (principalmente HNR e 

HNF), ao passo que CHC apresentariam baixo sinal na fase hepatobiliar (85). 

Entretanto, alguns CHC bem diferenciados podem concentrar o referido 

meio de contraste (86). Diante do exposto, entendemos que o aspecto de 

imagem não é suficiente para definição etiológica desses nódulos.  

Na literatura, alguns NH descritos em pacientes após o PF foram 

biopsiados ou ressecados, com diagnósticos de HNR, HNF, adenoma, CHC 

e colangiocarcinoma (27, 30, 32, 44, 61, 62, 64, 65, 68, 73, 75-77, 87). Os nódulos malignos 

apresentaram dimensões que variaram entre 2,0 e 10,0 cm, o intervalo após 

o PF variou de 11 a 30 anos, alfafetoproteína não estava elevada em todos 

os pacientes com CHC e trombose tumoral foi detectada em apenas um 
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caso (32). Os padrões radiológicos dos nódulos foram semelhantes entre os 

malignos e benignos, como descrito acima.  

Sendo assim, apesar de o nosso estudo não ter sido desenhado com o 

intuito de avaliar a natureza dos NH nos pacientes submetidos ao PF, 

considerando o risco de malignidade, principalmente CHC (42-44, 60, 62), e a 

especificidade reduzida dos métodos de imagem, parece racional seguir 

esses pacientes com NH a fim de detectar precocemente alterações no 

aspecto de imagem e, eventualmente, indicar biópsia em casos 

selecionados.  

 

 

5.4  Correlação entre presença de nódulos hepáticos e características 

clínicas e laboratoriais 

 

Em relação à correlação entre NH com variáveis clínicas e 

laboratoriais, nossos resultados estão alinhados aos observados por 

Wallihan et al. (32) que não demonstraram correlação entre NH e o tempo da 

cirurgia. Nossos resultados também não detectaram correlação significativa 

entre NH e múltiplas variáveis clínicas e laboratoriais, incluindo diversos 

dados referentes à cirurgia cardíaca, que poderiam influenciar na congestão 

hepática e isquemia sistêmica e, por conseguinte, induzir a maior formação 

de nódulos. Adicionalmente, nosso estudo não detectou nenhum marcador 

laboratorial relacionado à presença de NH. Tais resultados sugerem que a 

doença hepática após o PF é complexa e multifatorial. Dessa forma, 

sugerimos ser insatisfatório o início do rastreamento de NH com base 

primariamente em parâmetros clínicos (como tempo após cirurgia) e 

laboratoriais. 
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5.5  Correlação entre valores de rigidez hepática na elastografia por 

ultrassonografia no ARFI com a presença de nódulos hepáticos 

 

Com relação à elastografia, há estudos que demonstraram correlação 

entre a rigidez hepática (medida por diversos métodos, tanto por USG 

quanto por RM) e a fibrose hepática na biópsia (62, 88-90) em pacientes após o 

PF. Porém, até o momento, nenhum estudo havia demonstrado os valores 

da rigidez hepática na predição de NH. Nosso estudo demonstrou que 

pacientes com NH apresentaram valores de rigidez hepática no ARFI 

significativamente maiores, e utilizando um ponto de corte de 2,0 m/s 

obtivemos uma sensibilidade de 78,9%. Tal achado, se validado em outros 

futuros trabalhos, pode auxiliar na seleção dos pacientes de risco para 

serem rastreados com CT ou RM para pesquisa de NH. 

Fisiopatologicamente, o aumento da rigidez hepática nessa população pode 

representar tanto uma maior congestão quanto maior fibrose hepática, 

ambas relacionadas à etiopatogenia dos nódulos nessa população. 

Apesar do número reduzido de pacientes após transplante cardíaco, 

observamos em nossa população que os valores de rigidez hepática nesse 

grupo foram significativamente menores do que os observados em pacientes 

sem transplante cardíaco. Nós hipotetizamos que os valores reduzidos de 

rigidez hepática nos pacientes submetidos ao transplante cardíaco podem 

refletir uma melhora tanto na congestão hepática quanto na fibrose, uma vez 

que a fibrose leve ou moderada pode ser reversível com a retirada do fator 

causal (91). Tal hipótese é fortalecida com os dados do relato de Bouchardy 

et al. (92) que demonstraram histologicamente regressão de fibrose hepática 

em um paciente após transplante cardíaco.  

Nosso estudo não demonstrou outras relações significativas entre o 

grau de rigidez hepática e outras variáveis clínicas e laboratoriais, incluindo 

o tempo após o PF. Nossos resultados estão alinhados aos demonstrados 

por Melero-Ferrer et al. (88) que não estabeleceram relação entre o tempo 

após a cirurgia com o grau de rigidez hepática. Porém, nossos resultados 

contrastam com outros estudos que demonstraram um aumento da rigidez 
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hepática nos métodos de elastografia (62, 89) ou fibrose na biópsia (93) com o 

aumento do tempo cirúrgico. Tais resultados conflitantes podem refletir a 

natureza multifatorial da doença hepática após o PF, que não depende 

exclusivamente do intervalo desde a cirurgia.  

 

 

5.6 Pontos fortes do estudo 

 

Um dos pontos fortes desse estudo é o recrutamento prospectivo dos 

pacientes, apesar de ser um estudo transversal. Além disso, todos os 

pacientes foram avaliados por hepatologista e submetidos à ampla avaliação 

hepática tanto clínica quanto laboratorial. Outro fator relevante a ser 

destacado foi a realização USG, ARFI, TC e RM direcionados para a 

avaliação hepática no mesmo dia ou com intervalo de até 2 semanas, 

possibilitando a avaliação da concordância entre os testes, bem como a 

correlação com variáveis clínicas e laboratoriais também coletadas no 

mesmo dia ou com intervalo de até 2 semanas.  

 

 

5.7 Limitações do estudo 

 

Há algumas limitações em nosso estudo que merecem citação. Em 

primeiro lugar, não realizamos correlação com biópsia hepática desses 

pacientes, portanto, não foi possível graduar a fibrose hepática e definir o 

diagnóstico histopatológico dos NH. Uma vez que grande parte dos 

pacientes fazia uso de anticoagulante e que pacientes com hepatopatias 

vasculares podem apresentar maior risco de sangramento hepático, o 

desenho do estudo não incluiu avaliação histológica hepática. Além disso, os 

pacientes também não realizaram cateterismo com avaliação de seus 

parâmetros hemodinâmicos e, portanto, não foi possível correlacionar tais 

dados com a presença de NH. Finalmente, os dados clínicos cardiológicos 

foram obtidos retrospectivamente, justificando as limitações esperadas para 
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tal, como, por exemplo, a ausência do registro de alguns dados nos 

prontuários dos pacientes.  

Por fim, embora nossos resultados possam fornecer novos 

conhecimentos acerca da frequência e da importância de cada método 

radiológico nos NH detectados nessa população, reconhecemos que os 

resultados devem ser interpretados com cautela e que estudos prospectivos 

futuros são necessários para prover uma melhor generalização dos nossos 

resultados.   

 

 

5.8  Perspectivas futuras 

 

Como perspectivas futuras, reconhecemos que a população incluída 

nesse estudo transversal merece ser acompanhada em estudos 

prospectivos com objetivo de avaliar a evolução da hepatopatia e dos NH. 

Cinco dos pacientes com NH do nosso estudo foram monitorados e 

nenhuma modificação significativa foi observada, podendo-se inferir que tais 

lesões tenham natureza benigna. Um dos pacientes foi a óbito não 

relacionado às alterações hepáticas (complicações após transplante 

cardíaco, indicado por descompensação cardíaca). 

Estudos futuros prospectivos de seguimento dos nódulos hepáticos 

utilizando USG e métodos seccionais com contraste (TC ou RM) são de 

valiosa importância. Faz-se relevante também acompanhar a evolução 

seriada dos exames laboratoriais, incluindo os níveis de alfafetoproteina, 

bem como a evolução dos parâmetros de rigidez hepática na elastografia. 

Ao nosso ver, em casos de mudança do padrão clínico e/ou dos NH, a 

biópsia deve ser considerada. A USG com contraste também deve ser 

considerada nos estudos futuros, haja vista que o uso do meio de contraste 

por microbolhas tem o potencial de aumentar a acurácia diagnóstica do 

método. É também relevante validar o uso da elastografia por ARFI na 

predição de NH. Estudos multi-institucionais são importantes na avaliação 
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mais ampla desses pacientes para obtenção de resultados mais 

reprodutíveis.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 CONCLUSÃO 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Em nosso estudo, mais de um terço dos pacientes submetidos ao PF 

apresentavam NH na RM e TC. Não houve concordância entre USG e TC ou 

RM, porém houve concordância quase perfeita entre TC e RM.  

Não foram observadas correlações estatisticamente significativas entre 

a presença de NH e as variáveis clínicas ou laboratoriais, incluindo o 

intervalo de tempo desde a cirurgia cardíaca.  

Pacientes submetidos ao PF com NH apresentaram valores de rigidez 

hepática na elastografia por USG com ARFI significativamente maiores que 

os encontrados em pacientes sem nódulos hepáticos.  

Em conclusão, tais achados sugerem que a USG não é um método 

diagnóstico efetivo no rastreamento de NH, porém, a elastografia pode ser 

útil na orientação de quais pacientes devem ser submetidos a TC ou RM 

para rastreamento de NH. 
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7 ANEXOS 

 

 

7.1  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

_____________________________________________________________ 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL 
1.NOME: .:....................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ............................. SEXO :    M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ............................................ Nº .................. APTO: .................. 
BAIRRO:  ............................ CIDADE  ........................................................... 
CEP:......................................  TELEFONE: DDD (............) ........................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ..................................................... Nº .................. APTO: ........ 
BAIRRO: .................................................. CIDADE: ...................................... 
CEP: .......................................... TELEFONE: DDD (............)........................ 

__________________________________________________________________________________ 

 
DADOS SOBRE A PESQUISA 

 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Frequência de Nódulos Hepáticos em Pacientes 

Submetidos ao Procedimento de Fontan. 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: PROF. DR. MANOEL DE SOUZA ROCHA 
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR ASSOCIADO 
CONSELHO REGIONAL Nº 41671 
UNIDADE DO HCFMUSP: DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA 

 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO   □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO    □  RISCO MAIOR □ 

  
4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 12 MESES 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

1 – Natureza e objetivo do estudo:  

Esse é um convite para sua participação em uma pesquisa sobre Frequência de Nódulos 

Hepáticos em Pacientes Submetidos ao Procedimento de Fontan. A sua participação é 

voluntária e nós gostaríamos de solicitar sua permissão para utilizar as informações do seu 

prontuário, para coleta de sangue por punção de veia do antebraço e para realização de 

exames radiológicos.  

Serão realizados ultrassonografia abdominal, elastografia por ARFI (Acoustic Radiation 

Force Impulse) do fígado e tomografia computadorizada e ressonância magnética dedicados 

para avaliação do fígado. Estes exames serão realizados para estudarmos aspectos da sua 

doença ainda não totalmente esclarecidos até esse momento na literatura.  
O objetivo do nosso estudo é avaliar nos pacientes submetidos ao procedimento de Fontan a 

frequência de nódulos hepáticos.  

 

2 – Como é que acontece a sua participação nesse estudo? 

A sua participação nesse estudo é voluntária. Caso você permita serão utilizadas informações 

contidas no seu prontuário médico e no seu arquivo digital de exames radiológicos. Haverá 

também coleta de sangue e realização de exames radiológicos não invasivos 

(ultrassonografia abdominal, elastografia por ARFI do fígado, tomografia computadorizada 

do abdome e da pelve, bem como ressonância magnética do abdome superior dedicados para 

avaliação do fígado). Se você não apresentar contraindicação, será administrado meio de 

contraste intravenoso através de punção de veia periférica nos estudos de tomografia 

computadorizada e ressonância magnética. Caso você já tenha realizado algum destes 

exames no último ano, estes não serão repetidos. 

 

3 - Minha participação pode representar algum risco para mim? 

A sua participação ou não nesse estudo não afetará o tratamento da sua doença.  

 

4 - Quais serão seus benefícios para a participação neste estudo? 

Os benefícios serão o diagnóstico e tratamento precoce de possíveis lesões hepáticas que já 

são reconhecidas na literatura nos pacientes de que foram submetidos ao procedimento de 

Fontan (fibrose hepática, cirrose, nódulos hepáticos e alguns raros casos de carcinoma 

hepatocelular).  

 

5 - O que acontece caso eu decida não participar do estudo? 
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Você é totalmente livre para decidir e sua participação é voluntária. Seu tratamento e 

seguimento clínico não serão prejudicados ou modificados se você não quiser participar da 

pesquisa. 

 

6 - Saída do estudo: 

Conforme já dito anteriormente, sua participação é totalmente livre e você poderá retirar sua 

autorização para participação nesse estudo a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para 

você. 

 

7 - Confidencialidades sobre as informações relativas ao seu caso: 

Nenhuma informação obtida a partir de seu prontuário ou nos exames complementares será 

divulgada de forma a identificá-lo e todas essas informações serão tratadas com sigilo 

absoluto e serão de conhecimento somente dos pesquisadores envolvidos na condução dele. 

 

8- Informações sobre os resultados do estudo: 

Caso seja de seu interesse, todas as informações finais relativas a esse estudo poderão ser 

repassadas a você, quando o estudo for finalizado. 

 

9- Perguntas a respeito desse estudo: 

Antes de assinar esse documento, não deixe de fazer quaisquer perguntas que achar 

necessário, sobre o que não estiver bem esclarecido e compreendido. Em qualquer etapa 

do estudo os profissionais responsáveis pela pesquisa estarão à disposição para 

esclarecer suas dúvidas. 

 

Caso tenha perguntas você pode também entrar em contato com: 

Prof. Dr. Manoel de Souza Rocha 

Telefones (011) 2661- 7091 

Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 255 – 3º andar – sala 3115 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 

225 – 5º andar – tel: 2661-6442 ramais 16, 17, 18 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

  

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Frequência de Nódulos 

Hepáticos em Pacientes Submetidos ao Procedimento de Fontan”. 

Eu discuti com o Dr. Manoel de Souza Rocha e/ou com a Dra. Natally de Souza 

Maciel Rocha sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e 

que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

  

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

(para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual).  

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

 



Anexos      52 

 

7.2  Ficha Clínica Cardiologia 
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7.3 Ficha Clínica Hepatologia 
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7.4 Ficha Radiologia 

 

 

 

 

 



Anexos      57 

 
 

 

 

 



Anexos      58 

 
 

 

 

 



Anexos      59 

 
 

 

 

  



Anexos      60 

 
 

7.5 Publicação na revista American Journal of Roentgenology 
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