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RESUMO 

             Esta revisão bibliográfica tratará sobre colangiopancreatografia por ressonância 

magnética (CPRM) e   objetiva auxiliar   o operador  na prática clínica, demonstrando a 

relevância da  interpretação  apurada  da   anatomia   e   a grande vantagem da CPRM em 

fornecer uma visão panorâmica dos ductos  biliares e pancreático, de forma não invasiva, 

assim como  o desenvolvimento de novas sequências de aquisição de imagens com maior 

sensibilidade para detecção de cálculos nos ductos  biliares intra e extra-hepáticos. A CPRM  

foi inicialmente descrita por Wallner et al.  em 1991 que, por intermédio  do sinal 

hiperintenso do fluido estacionário nas imagens ponderadas em T2, conseguiu delinear as 

vias biliares sem a necessidade de administração do contraste. Esta técnica   passou a ter 

destaque na literatura  radiológica, como um método de diagnóstico por imagem das doenças 

que envolvem o sistema biliopancreático. 

 
PALAVRAS-CHAVE 
             Colangiopancreatografia por ressonância magnética. Ductos biliares. 
Cálculo. 
 
ANATOMIA das VIAS BILIARES 
             Antes de iniciarmos este artigo, devemos conhecer a anatomia dos ductos  
biliares e a  complexa  razão das   variações anatômicas, pois será extremamente  
útil no momento de o operador realizar o exame. 
             As vias   biliares são o conjunto de ductos encarregados de transportar a 
bílis até a vesícula, onde as secreções  se armazenam e, depois, seguem até o 
intestino delgado, local em que  a bílis exerce a  ação digestiva.  Abrangem,  
portanto, uma série de ductos, contidos no interior do fígado (intra-hepáticos) e outra  
série de ductos que se encontram fora do fígado (extra-hepáticos). 
            A sucessiva confluência de canalículos   biliares origina   à formação de dois 
ductos  biliares maiores que normalmente emergem da parte inferior do fígado -  o 
ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo, esses  se confluem  formando  o 
ducto hepático comum que   se une ao ducto cístico  vindo da vesícula biliar, 
originando o ducto colédoco,  que na porção distal  se liga ao  ducto pancreático 
principal, proveniente do pâncreas e com a junção destes    temos  a  ampola 
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hepatopancreática se projetando no duodeno, formando a papila pancreatoduodenal 
maior (Figura 1). 

                           
Figura 1.   CPRM:  A -  ducto hepático direito; B -  ducto hepático esquerdo; 

C -  ducto hepático comum; D -  ducto cístico; E -  vesícula biliar; 
F -  ducto colédoco; G -  ducto pancreático principal; H -  duodeno. 

 
CÁLCULOS  
              Cálculos biliares ou cálculos das vias biliares, tecnicamente são chamados de 
litíase biliar. Litíase vem do grego “lithos” – pedra. São concreções   sólidas 
constituídas pelo acúmulo de sais minerais ou de substâncias orgânicas no interior 
de uma víscera oca, de um canal excretor ou de uma glândula.  
              Quando os cálculos biliares são formados dentro da vesícula biliar 
denomina-se colelitíase ou litíase biliar e ocorrem quando há a saturação  de alguns 
elementos que compõem a bile (colesterol e bilirrubina). A coledocolitíase é a 
presença de cálculos no interior dos ductos biliares, sendo o resultado da migração 
dos cálculos da vesícula para o ducto onde algumas dessas pedras podem obstruir 
o lúmen. Este quadro pode provocar danos ao fígado devido à retenção da bile que 
nele é produzida. 
             
        
O EXAME 
             A expressão CPRM pode   ser estendida a uma série de  técnicas de 
aquisição cuja característica principal é a de explorar o longo tempo de relaxamento 
T2 dos líquidos contidos no interior da árvore biliopancreática para a formação da 
imagem. Como regra, estudos de CPRM são realizados utilizando-se tanto 
aquisições em apneia  (CPRM 2D) quanto com sincronização respiratória (CPRM 
3D). Essa estratégia procura combinar as vantagens inerentes a cada uma das duas 
modalidades, tais como o curto tempo de aquisição das sequências 2D e a maior 
resolução espacial obtida com as técnicas 3D (TORRES, 2013, p.75). 
           A grande vantagem da CPRM é fornecer uma visão panorâmica das vias 
biliares e pancreáticas, de forma não invasiva e sem o uso de nenhum meio de 
contraste. O desenvolvimento de novas sequências de aquisição de imagens, mais 
rápidas, poderá levar a uma melhor resolução espacial das imagens com aumento 
na  acurácia (ROCHA, 1998, p. 3). 
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              Portanto,   a  CPRM é o principal exame não invasivo utilizado na avaliação 
das doenças biliopancreáticas. Ele  apresenta acurácia semelhante à 
colangiopancreatografia retrógrada endoscópica no diagnóstico de coledocolitíase, 
obstrução biliar e colangite esclerosante,  sem os riscos potenciais envolvidos neste 
procedimento invasivo. Para que se obtenham os resultados propagados, é 
imprescindível garantir a aquisição de exames com uma boa qualidade de imagem, 
que, por sua vez, é expressa pelo grau de visualização ductal (TORRES, 2013, 
p.80). 
 
 
PARÂMETROS FÍSICOS  E PROGRAMAÇÃO 
              As imagens   foram adquiridas  em aparelhos da marca Siemens,  
procedência da companhia alemã,  modelo MAGNETOM  Avanto,   com alto campo 
magnético de 1,5 Tesla e bobina de superfície flexível(Body Matrix Coil).  
             A CPRM baseia-se na obtenção de imagens acentuadamente ponderadas 
em T2, a tal ponto de praticamente eliminar o sinal residual das estruturas 
parenquimatosas e permanecer apenas com o hipersinal (branco na imagem) das 
estruturas com conteúdo líquido (MORIMOTO, 1992).  
             Além desses, em 2005, SEMELKA também fortaleceu  os bons resultados   
da  CPRM  na aquisição de imagens fortemente  ponderadas em T2 para 
proporcionar a visualização de líquidos  estacionários ou com movimento lento, com 
hiperintensidade. Em virtude da forte ponderação em T2 destas sequências,  o sinal 
do sistema pancreatobiliar aparece elevado, enquanto o sinal do tecido de fundo ou 
é muito baixo ou com sinal nulo, resultando em excelente contraste e representação 
do sistema pancreatobiliar.  
            Para se obter uma visualização detalhada das estruturas biliares, é 
necessário uma alta resolução.  As bobinas de superfície têm a vantagem de 
proporcionar uma melhor relação sinal/ruído, o que resulta no aumento do contraste 
e resolução espacial, reduzindo assim o tempo de aquisição da sequência. 
            Dentre as imagens adquiridas  destaca-se o plano transversal T2 
apresentado nas Figuras 2, pois  por meio  deste  programam-se as aquisições 
subsequentes.  Neste exame,  utilizam-se várias  técnicas de aquisição com 
diferentes  sequências de pulsos:  gradiente eco (GRE), fast-spin-eco (FSE) e turbo 
spin eco (TSE), com tempo de repetição (TR) e tempo de eco (TE) bem elevados,  
aplicando-se principalmente  duas formas  de aquisição  de   imagem    2D e 3D com 
ou sem apneia. Ambas se complementam, para assim  mostrar ao radiologista todo 
o trajeto dos  ductos biliares e as possíveis anomalias. 
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Figura 2.   Aquisições no  plano  transversal, com imagens ponderadas em T2. 

 
            Na sequência 2D, utiliza-se um T2 muito pesado, que se  diferencia do T2 
padrão. Essas  são   sequências rápidas que exigem uma boa apneia.  
            As aquisições com sequências 2D geram imagens fortemente ponderadas 
em T2, fazendo com que, as imagens de CPRM tenham aspecto enegrecido com 
realce por hipersinal das vias biliares e líquidos presentes na região. 
            Normalmente, é usada uma sequência TSE, com TR e TE bem elevados 
(600-1.000ms), para que os tecidos estacionários suprimam e o líquido fique com 
hipersinal. Consegue-se, assim, distinguir a  existência de cálculos e/ou outras 
alterações biliares. 
            Geralmente são utilizadas técnicas rápidas, com cortes espessos, as quais 
permitem a obtenção de imagens livres de artefatos de movimentos respiratórios, 
resultando em uma aparência tridimensional (LINS,2008) (Figura3). 
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Figura 3.  Aquisições 2D, evidenciando colecistopatia calculosa, com discreta 
dilatação das vias biliares e  presença de coledocolitíase. 

 
             São realizadas aquisições  de corte espessos (30–80mm) selecionadas de 
acordo com os segmentos do ducto dos quais se fazem as imagens.  As orientações 
ideais para visualização desejada de partes  específicas dos ductos dependem da 
anatomia do paciente, motivo pelo qual, apenas algumas sugestões bastante gerais 
podem ser feitas aqui. 
            Na sequência 3D por possuir espessuras menores, visualizam-se melhor os 
ductos  biliares intra e extra-hepáticos até se encontrarem cálculos pequenos. 
            Técnicas de pós-processamento de imagens como o maximum intensity 
projection (MIP)  são utilizadas para reconstruir imagens 3D da anatomia das vias 
biliares (Figura 4).

            
Figura 4.   Aquisições com a técnica 3D.

CONCLUSÃO 
             A CPRM passou a ser uma modalidade  importante de imagens não 
invasivas para avaliação clínica de rotina da árvore pancreatobiliar.  É um 
instrumento de imagem muito refinado, pois é rápido, direto e eficiente.    
             As principais vantagens residem no fato de ser uma técnica não invasiva,   
multiplanar e que não emprega radiação ionizante e   tem-se firmado como 
importante método de estudo de cálculos  das vias biliares. 
            Percebe-se  quaisquer  variações,  principalmente, quanto à presença de 
ductos setoriais dos lobos direito e esquerdo, ou mesmo, a presença de trifurcação 
do ducto hepático comum e a avaliação do ducto colédoco e dos ramos principais. 
            Para os pacientes com procedimento  marcado, a localização de estenoses e 
cálculos antes da intervenção e a detecção de pseudocistos são essenciais. As 
informações anatômicas detalhadas são importantes,  sobretudo antes de cirurgias, 
mesmo que  minimamente invasivas, porque as pequenas incisões para inserção do 
instrumento têm de ser planejadas com antecedência e não podem ser avaliadas  
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com facilidade durante a intervenção, quando se encontrar uma variante anatômica 
inesperada. As imagens proporcionam ao médico informações precisas  sobre a 
situação anatômica, por meio da qualidade de visualização  ductal  relacionada à 
técnica de aquisição (2D × 3D),  facilitando assim o procedimento. 
             Logo, faz-se imprescindível  ressaltar a importância  em utilizar a  CPRM 
como método não invasivo nas  obstruções causadas pela presença de cálculos em  
seguimentos da árvore biliar, assim como mostrar claramente o  contorno dos ductos 
biliares, o que é fundamental para  interpretação médica e, assim, obter um melhor 
prognóstico e a eficácia perante a conduta terapêutica  escolhida para esta 
debilidade funcional. 
             Salienta-se que em  alguns casos realizamos exames em pacientes  
debilitados,  o que exige do operador a utilização de   variadas técnicas e 
sequências como ferramenta no diagnóstico. Tendo em vista os aspectos 
observados, há a  necessidade de ratificar  a relevância  do  conhecimento do 
operador da anatomia, para que este  programe  os planos de corte na região  
específica da árvore biliar e do ducto  pancreático, assim como  na utilização dos 
parâmetros físicos nos modernos equipamentos de ressonância magnética, para 
que ele não seja um obstáculo na prática clínica durante a execução do exame.  
            Consequentemente, torna-se fundamental  enfatizar a necessidade da  
constante atualização do  conhecimento,  diante a rápida expansão dos avanços 
tecnológicos, mantendo um processo de educação continuada.  Por isso, acredita-se 
que a fundamentação teórica deve contribuir para embasar e aclarar o porquê de 
nossas ações práticas, no sentido de verificar  as relações existentes  entre teoria e 
prática, em nossa realidade profissional. 
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