
 
O que é? Metástase é quando parte do tumor maligno ou câncer é 

encontrada em um local diferente do corpo, distante do local de onde o 

câncer se originou. A metástase hepática é quando essa parte se aloja no 

fígado, o que ocorre frequentemente. 

Como ocorrem?  A disseminação do câncer na maioria das vezes ocorre 

através de células cancerígenas na circulação sanguínea, e como o fígado 

é um órgão responsável por filtrar e metabolizar várias substâncias do 

sangue, ele acaba sendo um local frequente de aparecimento de 

metástases.  Qualquer tipo de tumor pode dar metástases, sendo os mais 

frequentes os do intestino grosso (Colón), pulmão, mamas, pâncreas e 

estômago. 

 Quais os sintomas? Quando aparecem as metástases no fígado 

normalmente já existe uma situação mais avançada do câncer, pois além 

do tumor maligno no órgão de origem (tumor primário) há presença também 

de tumor maligno em outro local (metástase ou tumor secundário). É muito 

frequente que as metástases sejam a primeiro achado de que algo não vai 

bem e que a pessoa possa ter câncer. Por exemplo, ao ser feito uma 

ultrassonografia ou tomografia de abdome para algum outro motivo de 

saúde e aparecem alguns nódulos no fígado, mas é importante lembrar que 

nem todos os nódulos são câncer. 

Como diagnosticar?  Quando são achados nódulos no fígado é 

importante diferenciá-los em benignos ou malignos. Os malignos podem ser 

primários, originados das células do fígado ou secundários, originados de 

células de outros órgãos. Nesses exames de imagem (ultrassom, tomografia 

ou ressonância) algumas características já conseguem orientar a 

investigação para essa definição. Quando se suspeita de metástases 

hepáticas é importante identificar o foco primário da doença para o  

 

tratamento adequado. Neste momento, a história clínica (relato dos 

sintomas e histórico de doenças e hábitos) é muito importante, pois nos 

ajudará a procurar onde se encontra o tumor inicial. Por exemplo, se existe 

mudança do hábito intestinal ou sangramento nas fezes o tumor pode ter 

sido originado do intestino; se existe muita falta de ar o tumor pode ser 

originário do pulmão. Algumas vezes é difícil achar o foco primário, sendo 

necessária a realização de uma biópsia das lesões do fígado para concluir 

o diagnóstico. 

 Qual o tratamento?  O tratamento das metástases vai depender do 

câncer de onde elas se originaram. Por exemplo, se a metástase se originou 

do câncer de intestino receberá tratamento seguindo as diretrizes de 

tratamento para câncer de intestino e não para câncer de fígado, mesmo 

que esses tumores estejam localizados no fígado. Na grande maioria das 

vezes quando se diagnostica metástase os pacientes são submetidos a 

tratamentos com quimioterapia e acompanhados com oncologistas. Na 

maioria dos casos não são indicadas cirurgias para retirada de metástases 

em um primeiro momento, pois a existência delas caracteriza uma fase mais 

avançada da doença que exige tratamentos mais abrangentes para todo o 

corpo. Portanto, é muito importante quando se encontra um ou vários 

nódulos no fígado agir rapidamente buscando o diagnóstico correto para 

que se possa receber a conduta e tratamento adequados para obtenção dos 

melhores resultados para a recuperação da saúde. 

Procure sempre um hepatologista. 


