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Radioembolização hepática com 90y-microesferas

▪ Administração intra-arterial hepática de microesferas
marcadas com 90y

▪ 2 tipos de microesferas
➢ Microesferas de Resina (SIR-spheres; SirTex Medical)
➢ Microesferas de Vidro (TheraSpheres; BTG International Ltd.)

▪ As microesferas ocluem as pequenas arteríolas e irradiam
seletivamente os tumores

▪ A radioembolização tem um baixo efeito embólico e a maioria
da vascularização arterial permanece inalterada após o
tratamento.



Indicações

▪ Clínicas:
➢ Terapêutica paliativa de tumores primários e secundários do

fígado, quando outras terapêuticas invasivas ou quimioterapia
falharam.

▪ Experimental:
➢ Terapêutica neoadjuvante antes da resseção das lesões ou

transplante hepático.

• Analiticamente:
➢ Função hepática conservada

Bilirrubina < 2 mg/dl 
Albumina > ou = 3 mg/dl
TGO/TGP < ou = 5x normal 

➢ Creatinina < 2mg/dl 

• Esperança de Vida superior a 3 meses



Contraindicações

▪ Função hepática anormal

▪ Ascite ou falência hepática clínica

▪ Anatomia vascular anormal que resultaria em significativo refluxo da
vasculatura arterial hepática para o estômago, pâncreas ou intestino
(determinado pela angiografia antes do tratamento)

▪ Shunt Pulmonar da circulação arterial hepática maior que 20%
(determinado pela cintigrafia com 99mTc-MAA realizada antes do
tratamento)

▪ Doença extra-hepática disseminada

▪ Radioterapia externa hepática (EBRT) prévia

▪ Tratamento prévio com capecitabina 2 meses antes ou doentes que vão ser
tratados com capecitabina em qualquer momento durante o tratamento
com microesferas

▪ Trombose da veia porta



Considerações especiais

▪ Fuga de microesferas para o trato gastrointestinal ou pâncreas vai
causar dor abdominal aguda, úlcera péptica ou pancreatite aguda

▪ Shunt excessivo para os pulmões pode causar uma pneumonite
radiogena

▪ Radiação excessiva para o fígado pode causar uma hepatite
radiogena

▪ Fuga para a vesícula biliar pode causar uma colecistite

▪ Doentes tratados com inibidores da angiogénese, estes podem
afetar a qualidade dos vasos e induzir complicações durante a
angiografia



Preparação para a terapêutica com 90y-microesferas

▪ Angiografia: avaliar a vascurização tumoral, embolizar vasos
colaterais e avaliar a permeabilidade da veia porta

▪ Cintigrafia com 99mTc-MAA: avaliar o Shunt Pulmonar e
fugas para o trato gastrointestinal

▪ Cálculo da atividade terapêutica ótima (planeamento da
terapêutica)



Angiografia

▪ Estudar a anatomia da vascularização hepática e suas variantes anatómicas

▪ A gravidade de uma deposição extra-hepática de microesferas depende do
órgão afetado e do número de microesferas deslocadas e a sua localização vai
depender do vaso responsável pela fuga

▪ Embolização do(s) vaso(s) responsável(eis) pela fuga
➢ novos colaterais hepáticos-entéricos podem-se desenvolver após a

embolização com coils

▪ Desvantagens
➢ Aumenta a complexidade do procedimento
➢ Aumenta a dose de radiação
➢ Pode provocar danos nos vasos
➢ Complicações na aplicação dos coils

➢ No momento, os centros mais experientes tentam evitar a embolização com
coils.



Angiografia

▪ Depósitos extra-hepáticas significativos ocorrem principalmente na
distribuição de 3 ramos laterais distintos:
➢ artéria gastroduodenal (úlcera gastroduodenal, pancreatite)
➢ artéria gástrica direita (úlcera gástrica)
➢ artéria cística (colecistite induzida pela radiação)

▪ Contudo:
➢ em uma recente série de casos de 134 doentes, 68,7% não

sofreram embolização com coils da artéria gastroduodenal nem
da artéria gástrica direita. Após a radioembolização com
microesferas de vidro, apenas 1% desenvolveu uma úlcera
gástrica.

➢ Em uma série de casos de 247 doentes tratados com
microesferas de resina, 3,2% desenvolveu úlcera gastroduodenal
comprovada por biópsia.

▪ Assim, a oclusão rigorosa de todos os ramos laterais das artérias
hepáticas foi abandonada. Opta-se por uma colocação distal do
microcateter (4-5 cm) da origem do vaso ou uma embolização
superseletiva com coils.



Angiografia



Cintigrafia com 99mTc-MAA

▪ Administram-se 75-150 MBq (2-4 mCi) de 99mTc-MAA na
artéria hepática

▪ O tamanho das partículas de 99mTc-MAA é semelhante ao
das microesferas marcadas com 90y

▪ Realizadas imagens planares e SPECT/CT para avaliar
depósitos extra-hepáticos do radiofármaco e o Shunt
Pulmonar



Visualiza-se distribuição do radiofármaco em ambos os lobos do fígado, nomeadamente na lesão
tumoral.
Não se observam fugas significativas para os pulmões, região gastroduodenal ou vesícula biliar.
% Shunt Pulmonar= 5%

Cintigrafia com 99mTc-MAA



Cintigrafia com 99mTc-MAA

▪ Shunt Pulmonar 

➢ é causado por anastomoses arteriovenosas ou shunts no
parênquima hepático ou no tumor  Pneumonite Radiógena
após a radioembolização

➢ Calculado com base nas imagens planares
❖ % Shunt Pulmonar= (total de contagens no pulmão/total

de contagens no pulmão + contagens no fígado) x 100

%Shunt Pulmonar Atividade de 90y-microesferas
< 10% Total da Atividade calculada
10-15% Reduzir a Atividade a administrar em 20%
15%-20% Reduzir a Atividade a administrar em 40%
> 20% Não administrar 90y-microesferas



Cálculo da atividade terapêutica a administrar (A) microesferas 
de resina

➢ BSA (Dubois and Dubois):

➢H- Altura (m)
➢W- Peso (Kg)

➢Volume do tumor –

➢Volume do fígado normal -

➢ Total da Atividade a Administrar
➢ 2/3 no Lobo Direito do Fígado
➢ 1/3 no Lobo Esquerdo do Fígado

➢O objectivo da radioembolização é entregar a dose absorvida
mais alta possível às células tumorais para induzir apoptose e
redução da carga tumoral.



Terapêutica com 90y-microesferas

▪ 90y-SIR-Spheres (microesferas de resina)

➢ Um tratamento típico consiste na administração de 40-80 milhões
de 90y-SIR-Spheres (com uma atividade específica de 50 Bq por
esfera)

➢ Administração lenta (administração rápida pode causar refluxo para
a artéria hepática e para outros órgãos)

➢ O radiologista tem que confirmar a posição do cateter durante o
procedimento para confirmar que este se encontra na posição
correta e que não há refluxo, através da injeção de contraste

➢ Vantagem: a administração é feita com injeções alternativas de
glucose a 5% e de contraste, permitindo uma monitorização direta
do tratamento

➢ Limitação: SIR-Spheres são moderadamente embólicas o que pode
fazer com que não se possa administrar toda a dose e um efeito
microembólico pode causar hipoxia transitória, limitando o efeito da
radiação



Terapêutica com 90y-microesferas

• TheraSphere (microesferas de vidro)

➢ Um tratamento típico consiste na administração de 1,2 a 8 milhões
de 90y-TheraSphere (com uma atividade específica de 2,500 Bq por
esfera)

➢ Dado o menor número de microesferas que são administradas, o
lúmen vascular nunca vai ficar saturado e controlo radiológico não é
necessário durante o procedimento

➢ Vantagem: dado o baixo número de partículas, o efeito embólico é
limitado
❖ pode ser usada em doentes com compromisso do fluxo venoso

portal ou trombose da veia porta
❖ a oxigenação é mantida nos tumores e a resposta induzida pela

radiação teoreticamente é melhorada
❖ Na maioria dos casos os tecidos alvo recebem mais de 95% da

dose planeada sem atingir estase

➢ Limitação: o baixo número de esferas pode resultar numa
distribuição inadequada nos tumores de grandes dimensões



Imagem após o tratamento

▪ 90y-bremsstrahlung SPECT/CT

▪ 90y-PET/CT

➢ Para excluir depósitos extrahepáticos de atividade e para
avaliar a distribuição intra-hepática de microesferas



Visualiza-se distribuição do radiofármaco na lesão tumoral.
Não se observam fugas significativas para o pulmão, vesícula biliar ou região gastroduodenal.

90y-bremsstrahlung SPECT/CT



Efeitos laterais

▪ Comuns (4 a 6 semanas após a radioembolização)
➢ Fadiga
➢ Dor abdominal
➢ Náuseas
➢ Vómitos
➢ Febre
➢ Elevação transitória das transaminases

▪ Possíveis efeitos laterais severos (2-8%, 1-3 meses após a
radioembolização)
➢ Dor abdominal crónica
➢ Irradiação de tecidos não alvo e/ou irradiação nas estruturas

adjacentes
❖ Gastrite radiógena, ulcera gastrointestinal, hemorragia

gastrointestinal alta, pancreatite
❖ Pneumonite radiogena, derrame pleural direito
❖ Doença hepática induzida pela radiação (hepatite, fibrose

hepática e hipertensão portal, colecistite, radionecrose de um
segmento, Insuficiência hepática)



Avaliação de Resposta ao Tratamento

▪ Através de uma abordagem seletiva, induz-se necrose numa
porção limitada do fígado, incluindo o tumor, poupando-se assim
o parênquima hepático normal.

▪ Outra aplicação relativamente recente da radioembolização antes
da ressecção cirúrgica é a indução de hipertrofia do lóbulo
contralateral por radioembolização do lobo afetado .

▪ Um grau de hipertrofia de aproximadamente 35% pode ser
obtido em 3-4 meses.





Doentes com colangiocarcinoma tratados com 
radioembolização hepática no IPO-Porto

▪ Total: 10 doentes

▪ Idade: 24-82 anos

▪ Critérios RECIST
➢ PD (Progressão da doença): 3
➢ SD (Doença Estável): 5
➢ PR (Resposta Parcial): 1
➢ CR (Resposta Completa): 1

▪ Os doentes com tumores de maiores dimensões (> 11 cm) apresentaram
piores resultados, com progressão da doença.

▪ O doente com resposta completa refere-se a doente em que se fez
radioembolização após cirurgia mas com margem distal inferior a 5 mm,
com intuito adjuvante.

▪ Na maioria dos doentes ocorreu alguma redução do tamanho do tumor.
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Avaliação de Resposta ao Tratamento

▪ O colangiocarcinoma intra-hepático não ressecável, não tratado, tem uma
sobrevida global de menos de 8 meses, e com gemcitabina e cisplatina a
sobrevivência global é de 11,7 meses. Após a radioembolização, pode-se
alcançar uma sobrevivência global de 15,5 meses.

• A radioembolização antes da ressecção cirúrgica, como no hepatocarcinoma
e no carcinoma colorretal metastático, também poderá ser promissora no
colangiocarcinoma intra-hepático.

▪ O downsating ocorre em 10%, e a indução de hipertrofia contralateral parece
viável. Em uma pequena coorte que combina a radioembolização com a
quimioterapia, o downstaging ocorreu em 22%, hipertrofia significativa dos
lobos contralaterais foi observada em todos os doentes e 18% foram
ressecados radicalmente.

▪ Em geral, estes resultados para colangiocarcinoma intra-hepático são
promissores, mas a literatura atual é limitada.


