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AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS REPRESENTAM
ESTUDOS DISPONÍVEIS AO PÚBLICO E NOSSA OPINIÃO
DESPROVIDA DE CONFLITOS DE INTERESSE. 



O que é Elastografia Hepática:

A elastografia é um exame que avalia a elasticidade do tecido, permitindo assim identificar danos
causados por doenças crônicas no fígado, como hepatite, cirrose ou presença de gordura.  



ELASTOGRAFIA SHEAR WAVE

A) ELASTOGRAFIA TRANSITÓRIA  (TE)  PULSO MECANICO.

O único método não integrado a equipamento de ultrassonografia. Em 2003 (Echosens, France). 
medidas em kPa.

B) POINT SWE (ARFI).

Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI):  
A técnica é integrada ao US. introduzida  (2013).
O sistema gera um pulso eletrônico (kPa ou metro por segundo).
   
C) REAL TIME SWE (2D SHEAR WAVE) ARFI.

O sistema captura as ondas geradas, produzindo grande número de imagens por segundo. A 
elasticidade é demonstrada no monitor com imagens a cores superexpostaàimagem modo B. ( kPa ou 
metro por segundo).

D) ELASTOGRAFIA POR RMN.



SHEAR WAVE (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA)

Transient elastography Point shear wave  (ARFI) Shear wave speed imaging 
2D-(ARFI)



“Os vivos são suaves e flexíveis; os mortos são rígidos e duros”,
                                  Lao Tzu, (século 6 aC).

Liver hand palpation: “The living are soft and yielding; the dead
are rigid and stiff”, Lao Tzu, (6th century BCE).



Dr Carlos Sandoval 1990



Interesse em avaliar fibrose hepática?

A doença hepática difusa é um dos principais problemas de
saúde no mundo.

  Hepatite viral (hepatite B ou C),

Doença hepática gordurosa não-alcoólica ou alcoólica,

 Hepatite auto-imune,

Lesão hepática induzida por medicamentos,

Cirrose biliar primária,

Várias outras etiologias menos frequentes.

Estima-se que 360   milhões e 180 milhões de pessoas em todo o mundo estejam infectadas com 
hepatite B e C, respectivamente.



Entre 500.000 e 700.000 pessoas morrem anualmente como resultado da infecção pelo vírus da 
hepatite B.

Estima-se que mais de 350.000 pessoas morram a cada ano por hepatopatia relacionada ao vírus
da hepatite C.

Crescimento exponencial da obesidade resultando DHGNA e NASH.

Alcoolismo ainda como grande problema social.

A lesão hepática crônica resulta em fibrose hepática, caracterizada por um aumento em material de
matriz extracelular produzido por células semelhantes a fibroblastos. Este processo resulta em fibrose



Função: A elastografia avalia a dureza do tecido

Ondas S (sisalhamento): são um tipo de onda elástica, assim chamadas porque se movem
pelo corpo de um objeto sólido.



Referência: BH Referência padrão ouro



KiloPascal (kPa)

KPa é uma unidade de pressão (m/s)



Durante a elastografia, um pulso é enviado através do tecido hepático gerando ondas de
cisalhamento posteriores.

2003 MARCO NA HEPATOLOGIA2003 MARCO NA HEPATOLOGIA



O intervalo interquartil (IQR) foi desenvolvido no âmbito da estatística a fim de avaliar o grau de
espalhamento de dados (dispersão) em torno da medida de centralidade.

Se o IQR / Med for <30%, as medidas no kPa são consistentes



Método consagrado na literatura

ROI área 4 cm3 maior que a BH



The FibroScan® (Echosens, Paris, France) 
Elastografia Hepática Transitória controlada por vibração

O método incorporou um vibrador a um transdutor
de 3,5 mhz (modo M), que induz a onda a se
propagar no fígado. 

A velocidade da onda é diretamente relacionada
ao grau de fibrose do fígado e expressa em
kilopascais (kPa). Além do transdutor standard, há
transdutor pediátrico (5mhz) e o transdutor X-L
(2,5mhz) para pacientes obesos.



 Ausência de fibrose.
 Fibrose  leve ou significativa.
 Fibrose grave ou cirrose.
 Foram fornecidos com TE com base em muitos trabalhos originais usando histologia como 
padrão de referência.

O advento da elastografia transitória controlada por vibração (TE) com Fibroscan em 2003 - a 
primeira ferramenta capaz de quantificar a rigidez do fígado de forma não invasiva, fornecendo 
evidência de estágio da doença hepática - pode ser considerado um marco na hepatologia, dadas 
as limitações de biópsia em termos de amostragem e  e ser invasiva.
 Limiares para a diferenciação de:

 

March 2019 Volume 70, Issue 3, Pages 545–547
Different techniques for ultrasound liver elastography Lorenzo Mulazzani1, Vito Cantisani2, Fabio Piscaglia



Elevado custo/benefício.

Realiza apenas o modo M.

Não tem imagem modo B.

Ascite contra indicação.

A elastografia transitória tem apresentado elevado índice de acurácia na quantificação dos graus 
de fibrose hepática. 

As desvantagens do método são:



Elastografia é a combinação de exame de imagem por ultrassonografia do fígado com valores de
rigidez de tecido.



SHEAR WAVE ARFI 

1 a 2 cm da capsula

    V e VIII  VII

Os resultados são em metros por segundo ou Kpa.
O operador escolhe o local do ROI nos segmentos V ou VIII, e as medidas devem ser realizadas
entre 1 e 2 cm abaixo da cápsula hepática. O lobo esquerdo não deve ser utilizado pois pode
ocorrer interferência dos batimentos cardíacos. 



Elasto PQ SHEAR WAVE  2013

Pulso eletrônico         transmitido ao  transdutor    converte em onda de pressão ultrassônica. 
 

Os resultados podem ser obtidos em kPa ou metros por segundo.



Elast PQ 



2 D Shaer Wave
Elastografia em tempo real

ELASTO Q
ROI de 20 cm³



ElastQ 



ElastQ
ElastQ Imaging possui um  ROI de 20 CM 3 ajustável o que permite uma estimativa robusta de 
rigidez do fígado. 
Permite medida de toda a área de interesse.



ElastQ



Guidelines and Recommendations on the Clinical Use 
of Liver Ultrasound 2017

A medida da rigidez hepática pelo SWE e deve ser realizada ENTRE 1 E 1,5 CM ABAIXO DA CÁPSULA
DO FÍGADO.

Forte consenso (100%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver Ultrasound Elastography, 
Update 2017 (Long Version).



A medida da rigidez hepática pela Elastografia deve ser realizada através de um espaço
intercostal direito em decúbito dorsal, com o braço direito em extensão, durante pausa
respiratória, evitando inspiração profunda (pausa respiratória).

Forte consenso (100%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version).



Os pacientes devem manter jejum por um período mínimo de (2 horas)        Consenso da maioria (72%).
 

Algumas recomendações  variam de 4 a 6 h de jejum.

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver
Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version) .



Elevação  AST (TGO) ou da ALT (TGP) > 5 vezes  normalidade.
Colestase obstrutiva.
Congestão hepática. (ICC)
Hepatite aguda.
Doenças hepáticas infiltrativas.

Pós-operatório recente de hepatectomia de grande monta.
Trombose de veia porta.

Os principais potenciais fatores de confusão da fibrose hepática
são: 

Devem ser excluídos antes de realizar com SWE, a fim de evitar
superestimação de fibrose hepática. 

Amplo consenso (94%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver Ultrasound
Elastography, Update 2017 (Long Version) 



Elastografia  dentro da faixa normal pode descartar fibrose hepática.
 

Amplo consenso (94%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver Ultrasound
Elastography, Update 2017 (Long Version) 



10 medições devem ser obtidas. 

                      Um IQR / Med ≤ 30% das 10 medições é o critério de confiabilidade mais importante.                         

Forte consenso (100%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of
Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version).



A imagem adequada do fígado no modo B é um pré-requisito para as medições de SWE e 
2D-SWE.

Forte consenso (100%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 
(Long Version).



O valor mediano de pelo menos 10 medições deve ser usado para a elastografia hepática  point 
shear wave.  

Forte consenso (100%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use 
of Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version).



Para 2D-SWE, um mínimo de três medições devem ser obtidas; o resultado final deve ser expresso
como a mediana juntamente com o intervalo interquartil. Menor tempo de exame.

Forte consenso (100%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver
Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version).



A elastografia serve para avaliação de primeira linha para a gravidade da fibrose hepática e
hepatite viral crônica C.
Ela funciona melhor com relação à exclusão de cirrose.

Amplo consenso (94%)

Elastografia não é recomendada para
monitorar alterações na fibrose durante
o tratamento anti-HCV. 

 
Forte consenso (100%).

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the
Clinical Use of Liver Ultrasound Elastography, Update
2017 (Long Version).



É útil em pacientes com HBV para identificar aqueles com cirrose.

A avaliação concomitante de transaminases é necessária para excluir surto de agudização
(elevação > 5 vezes o limite superior do normal).

Amplo consenso (94%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of
Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version).



Mudanças do grau de fibrose durante o tratamento do HBV HCV não devem afetar a estratégia
de manejo (por exemplo, vigilância da ocorrência de CHC em pacientes de risco). 

 
Forte consenso (100%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of
Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version).



Elastografia pode ser usada para excluir cirrose em pacientes com DHGNA. 
 

Amplo consenso (81%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver
Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version).



Elastografia  pode ser usada para excluir cirrose em pacientes com doença hepática alcoólica,
desde que não haja hepatite alcoólica aguda.

Forte consenso (100%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver Ultrasound Elastography,
Update 2017 (Long Version).



Elastografia é útil para identificar pacientes com uma alta probabilidade de ter hipertensão portal
clinicamente significativa (HVPG ≥ 10 mmHg). 

Forte consenso (100%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of
Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version).



A rigidez do fígado usando a elastografia combinada com a contagem de plaquetas é útil para
excluir varizes que requerem tratamento. 

Amplo consenso (93%)

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical
Use of Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long
Version).



Recentes publicações têm mostrado correlação entre a elastografia do baço e o aumento da
pressão venosa da veia porta e a presença de varizes esofágicas.

2D-SWE do baço é um método confiável para descartar a presença de varizes de esôfago em
pacientes cirróticos.  Um grande número de endoscopias poderia ser evitado.

Role of Spleen Stiffness Measurement by 2D-Shear Wave Elastography in 
Ruling Out the Presence of High-Risk Varices in Cirrhotic Patients
Original ArticleFirst Online: 15 April 2019



A elastografia transitória e as técnicas baseadas em ARFI têm a mesma precisão para a avaliação
da rigidez do fígado; no entanto, alguns estudos sugeriram que as técnicas de ARFI são mais
precisas que a TE.

Review of Liver Elastography Guidelines. Giovanna Ferraioli MD. First
published: 16 November 2018

 



QUAIS SÃO AS LIMITAÇÕES?

Obesidade é a limitação mais comum entre os métodos de elastografia baseados em Sheare
Wave.

Maior limitação  dos métodos  baseados em modo B e a própria aquisição da imagem.



Ambas as técnicas de elastografia tem muito bom rendimento para o diagnóstico da fibrose
avançada.

Os resultados da elastografia por ressonância magnética são promissores, mas acessibilidade
e custo irão determinar a extensão do seu uso.

Ultrasound Elastography x Elastography por RMN 
(ROI 250CM 3) for Assessing Liver Fibrosis

Ultrasound Elastography and MR Elastography for Assessing Liver Fibrosis: Part 2,
Diagnostic Performance, Confounders, and Future Directions.
An Tang, Guy Cloutier, Nikolaus M. Szeverenyi and Claude B. Sirlin



Os métodos de elastografia por onda de cisalhamento (ARFI) baseados em ultrassom  permitem
medições de rigidez hepática com ampla aceitação para avaliação não invasiva da fibrose
hepática, como a biópsia reservada para etiologias incertas.

Critical comparison of elastography methods to assess chronic liver disease
Mireen Friedrich-Rust, Thierry Poynard,  Laurent Castera
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology volume13, pages402–411 (2016) 



As evidências científicas indicam que a elastografia hepática ultrassônica por meio das
tecnologias transitória e ARFI / Shear Wave, possuem níveis de sensibilidade e especificidade
significativas que se aproximam ao padrão-ouro.
Com a vantagem de ser um exame indolor, não invasivo e de baixo custo. 
Bom meio para o rastreamento do diagnóstico e acompanhamento do estadiamento da fibrose
hepática.

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS



Comparative study between four ultrasound Shear Waves Elastographic methods for liver fibrosis
assessment. Ioan Sporea, Ruxandra Mare, Raluca Lupusoru, Alina Popescu, Mirela Danila, Felix Bende,
Roxana Sirli 2017



Accuracy of the ElastPQ® Technique for the Assessment of Liver Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis
C: a “Real Life” Single Center Study Giovanna Ferraioli1, Laura Maiocchi1, Raffaella Lissandrin1, Carmine
Tinelli2, Annalisa De Silvestri2, Carlo Filice1, and the Liver Fibrosis Study Group* 2016



 
  FIBROSE

  

 
  F ≥ 2

  

 
  F ≥ 3

  

 
  F = 4

  

 
  VALORES

  

   1,37  m:s
  (5,7 kPa)
  

  2,00 m;s
 (12,0 kPa)
  

 
  2,64  m;s
  (21,0 kPa)

  

VALORES DE CORTE PARA A CLASSIFICAÇÃO DA FIBROSE 
HEPATICA USANDO POINT SWE  ElastPQTM - Philips*

Ultrasound Elastography: Review of Techniques and Clinical Applications 
Rosa M.S. Sigrist1, Joy Liau1, Ahmed El Kaffas1, Maria Cristina Chammas2, Juergen K. Willmann1   
1. Department of Radiology, Molecular Imaging Program at Stanford, Stanford University, School of Medicine, Stanford, CA,
USA. 2. Department of Ultrasound, Institute of Radiology, Hospital das Clínicas, Medical School of University of São Paulo



Como conclusão, a ElastPQ, medição da rigidez do fígado, mostra uma alta concordância com TE e
é um exame preciso para o estadiamento da fibrose se o critério de qualidade de IQR / M ≤ 30% é
cumprido quando de cinco a dez medições são obtidas. 

Os resultados deste estudo mostram que a versão atualizada da técnica ElastPQ é confiável e 
precisa para estadiamento da fibrose hepática. O número de medições não afetou o desempenho 
técnico, mas do critério de IQR / M ≤ 30% deve sempre ser cumprido.

Até hoje, esta é a maior série de casos que avalia a precisão da técnica ElastPQ. Este novo sistema
PSWE parece ser uma ferramenta muito útil para avaliação não invasiva da fibrose hepática não
apenas em pacientes com hepatite crônica viral, mas também para pacientes com diferentes
doenças do fígado. 

CONCLUÇÕES: 
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